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»Bilderna är [...] halsbrytade vackra, men också naturbeskrivningarna i ord...« Dagens Industri »...världens
vackraste bok om trekking!« SVT Go'kväll Äventyrets stigar är Claes Grundstens storslagna naturbok om
vandringsleder runt om i världen.
Boken har blivit en storsäljare både i Sverige och internationellt och nu kommer en ny, utökad upplaga med
sammanlagt femtio av världens bästa vandringar. Äventyrets stigar kom ut för första gången 2006. Sedan dess
har Claes Grundsten fortsatt att vandra på olika håll i världen.
Med tio nya kapitel innefattar denna utökade utgåva totalt över 50 vandringsleder och bergsområden på sex
kontinenter. Boken skildrar på ett personligt sätt jordens mångfacetterade natur och de möjligheter som finns
för alla som tycker om att vandra i orörda landskap.
Med sina 350 sidor och nästan 200 bilder är den sannolikt världens största bok om trekking och enligt mångas
bedömning den allra bästa. Här finns fantastiska bilder och personliga texter från Mont Blanc, Annapurna och
Kilimanjaro. Vi får följa med till historiska miljöer som Inkaleden i Peru och guldgrävarleden i Alaska, men vi
kommer också till fuktdrypande djungelstigar på Borneo och Nya Guinea, vindsvepta hedar på Island och
stekheta ökenmiljöer i Namibia, Jordanien och Australien. De nytillkomna lederna finns till exempel på
Madeira, i Australien och Jordanien. Det här är en bok som vänder sig till alla som älskar resor, natur och
friluftsliv. Men det är också en spännande och medryckande reseskildring från hela vårt jordklot. Sagst om
Äventyrets stigar »This has got to be the best travel coffee table book of 2008. The descriptions and photos of
50 amazing treks from around the world are simply mouthwatering.« The New Zeeland Herald »Det är nästan
ofattbart att en enda man har klarat av alla dessa strapatser och dessutom kunnat förmedla dem i så vackra ord

och så överjordiskt sköna bilder.« Expressen » äventyraren Claes Grundstens nya praktverk [är] svår att stå
emot.« Aftonbladet »...en mäktig bok om vandringsleder runt om i världen. [...] Förutom initierade texter
innehåller boken svindlande vackra bilder, som bara de ger en känsla av att vara på vandring någonstans i
världen.« Allt om resor »Fotografierna är fantastiska och håller genomgående hög kvalitet.«
Östersunds-Posten »...den ultimata boken med 50 av världens bästa vandringar.« Leva! »...en bok för alla som
älskar resor, natur och friluftsliv. Men också en spännande skildring av resor runt jordklotet.« Mitt i Värmdö
»En omfattande och vacker bok...« Utemagasinet »Bilderna är rent ut sagt häpnadsväckande.«
Norrbottens-Kuriren »När [Claes Grundsten] nu skildrar femtiotalet vandringsleder runt om i världen görs det
utsökt. Helt fantastiska fotografier och korta personliga texter om platserna gör Äventyrets Stigar till en
reseskildring av rang. En bok som får mig att vilja ta det där steget som av någon anledning inte blev av. «
www.
ikon1931.se
' Äventyrets stigar. Äventyrets stigar : världens bästa trekking Författare Claes Grundsten Förlag Max Ström
Utgivningsdatum 20090112 Linneband med skyddsomslag Tryckt 2009 351 numrerade sidor Denna pin
hittades av Sasha Taylor. Pris: 328 kr. Med sitt utökade sidantal är nu detta världens största och sannolikt
bästa bok om trekking. Jag har världens bästa sätt att fira att. Världens bästa trekking' som kom ut i
september och är. Lycka till. I så fall måste Sverige vara världens bästa land. Lofoten. «SVT Go'kväll
Äventyrets stigar är Claes. ] halsbrytade vackra, men också naturbeskrivningarna i ord. har det formats till
världens näst. Pris kr 359.
”Sarek och Kebnekaise där ljuset skiftar”, ”Äventyrets stigar – världens bästa trekking”,. Trekking är lika
mycket en.
Trekking in the Alps (Mountain Walking) Find this Pin and more on In the Alps by chabrol. av Claes
Grundsten (Bok) 2005, Svenska, För vuxna Författaren skildrar fyrtio vandringsleder och bergsområden.
Boktipset är helt enkelt din egen guide till de bästa och mest personliga.

