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Vesterhavet Forfattere Diverse Hent PDF 10 fortællinger fra den jyske vestkyst af Anders Agger, Jane
Aamund, Paul Cunningham, Sonja Richter, Henning Toft Bro, Gertrud Thisted Højlund, Bent Haller,

Johannes Lilleøre, Morten Beiter og Sisse Fisker fortæller om deres forhold til Vesterhavet.

Den del af Nordsøen, der følges med hele den jyske vestkyst, kalder vi danskere for Vesterhavet. Her blander
vildt vejr og barsk natur sig med sommerferieminder fra stråtækte sommerhuse i klitterne, sømandshistorier

om strandinger, storme og kvinder i fremmede havne og lokale med benene solidt placeret i en sandet
jordbund og udstyret med en stærk gudsfrygt.Dette er fortællingen om Danmarks prægtigste og vildeste

stykke natur og de mennesker, der bor der

Anders Agger, Bent Haller, Gertrud Højlund, Henning Toft Bro, Jane Aamund, Johannes Lilleøre, Paul
Cunningham, Sisse Fisker og Sonja Richter fortæller om deres personlige oplevelser og minder ved

Vesterhavet.
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