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Vildmark Ray Mears Hent PDF Forlaget skriver: Hur överlever man i vildmarken? Hur gör man upp eld på
bästa sätt? Vad bör man ha med sig på en långfärd? Hur skyddar man sig från kyla och snö? I Vildmark – en
överlevnadshandbok i nordliga skogar får du svar på alla frågor, oavsett om du har tänkt dig en kortare

sommartur eller en långfärd i den bistraste vinter på tajgan, barrskogsbältet som sträcker över Skandinavien,
Ryssland och Nordamerika. Du får tips på vilka kläder och vilken utrustning som lämpar sig bäst, hur du

enkelt fixar en tillfällig bostad eller mat för dagen och vilka verktyg du behöver för att klara dig. Du får veta
hur du bygger en snöhydda, filear en gädda eller tillverkar en bågsåg mitt ute i skogen. Och hur du får till en
ny paddel om den gamla råkat gå sönder under forsfärden. Du får också viktig kunskap om hur du kan klara

orienteringen i vildmarken och vad du ska göra om du råkar ut för en olycka av något slag.
Överlevnadsexperterna Lars Fält och Ray Mears delar här med sig av sitt gedigna kunnande som bygger på

sådant de lärt av ursprungsbefolkningarna i de nordliga skogarna; samer, indianer, inuiter med flera.
Människor som haft skogen som sitt hem i generationer, som har en djup känsla och respekt för naturen och

förstår hur man överlever där.
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