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Havbogen Morten A. Strøksnes Hent PDF Forlaget skriver: To mænd i en lille båd på de store dybder helt
oppe ved Lofoten. Et monster i havet under dem: den sagnomspundne grønlandske kæmpehaj, der kun

sjældent kommer op til overfladen. Den kan blive otte meter lang, vejer mere end et ton - og kan blive op til
500 år gammel ...  

Det er denne krabat, de to venner har besluttet at hive i land ... Og mens de venter - midt i alle naturens,
venskabets og vejrets udfordringer - skyller en sand rigdom af poesi, videnskab, skrøner og myter ind over
siderne i en isklar, ramsaltet, vidende, humoristisk, opløftende og dybt fascinerende læseoplevelse.    

Denne bog er et fænomen!

Fremragende anmeldelser Solgt til 20 lande herunder USA, Frankrig, Tyskland, England, Italien mv. Over
47.000 solgte i Norge Vinder af Brage prisen 2015, Den Norske Kritikerpris 2015, Det Reine Ord prisen 2016

og den norske Bogblogger pris 2016 ... 

 "Et mesterværk, simpelthen." - Bergens Tidende  

"Morten A. Strøksnes tager os med fra de stejleste havdyb til det yderste verdensrum, fra dagen i dag til
jordens opståen ... Blændende fortalt!" - Dagbladet

 "Suveræn nonfiktion. Havbogen er sensationel god ... Jeg kender ikke nogen, der skriver som det her . Vil
blive læst og husket i lang tid." - Vårt Land

"En fabelagtig bog ... Som at stå på stranden ved det vilde hav og fornemme, hvor vi kommer fra og hvor
gammel jorden er ..." - Svenska Dagbladet  

"En uimodståelig og overbevisende bog, der havde mig på krogen fra de allerførste sider. ... Jubel i hovedet!"
NDR
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