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In i vildmarken Jon Krakauer boken PDF I april 1992 begav sig den tjugotreårige amerikanen Christopher
McCandless ut i Alaskas vildmark för att ensam vandra runt i naturen - utan mål, och utan att ens ha någon

karta med sig.
Innan han gav sig av hade han gett sig själv ett nytt namn: Alexander Supertramp. Han hade skänkt bort sina
besparingar, övergett sin familj, bränt sin bil och sina kontanter och bestämt sig för att starta ett helt nytt liv.

Fyra månader efter att han gett sig av hittades han död av en jägare. Han hade svultit ihjäl.
In i vildmarken är Jon Krakauers självlysande, hyllade och nu klassiska skildring av John McCandless liv,

längtan och tragiska död, berättad med lika delar nyfikenhet och ömsinthet.

JON KRAKAUER, född 1954, är en amerikansk författare och bergsbestigare. Han har bland annat skrivit för
tidskrifter som Outside och Rolling Stone. In i vildmarken [1996] var Krakauers stora genombrott som

journalist och författare, och har sålt i fyra miljoner exemplar. 1997 kom den lika hyllade, självupplevda Tunn
luft, som även den blev en mångmiljonsäljare. 2007 blev In i vildmarken film, i regi av Sean Penn.

»Skrämmande och suggestivt. Ett hjärtskärande drama om mänsklig längtan.« The New York Times
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