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BESKRIVNING

En NY bok om vildsvin! "GRISBOKEN" Mest om jakt och debatt, men också unika bilder och äventyr,
späckad med fakta och verklighet. Inte minst är boken frispråkig kring den svenska vildsvinsförvaltningen.
Frågan är om Sverige skall ha fler vildsvin än medborgare? Så är det i Australien. Där finns 23 miljoner
vildsvin och 21 miljoner människor. Vildsvinet har i alla tider varit ett skadedjur. Om det, finns en
berättelse från Antikens Grekland. På många platser resulterar vildsvinsproblem i stor industri. Här får den
svenske vildsvinsförvaltaren lära sig.Man jagar vildsvin med pil och båge i Papua Nya Guinea, där köper
man också en hustru för vilda svin. Dessutom beskriver författaren jakter från Afrika, Australien, Europa i
övrigt, Sverige och Texas. Han har egen stor erfarenhet av vildsvinsjakt från olika delar av världen. Många
jagar från bil, andra jagar med spjut, de flesta skjuter vilda svin, medan andra jagar med hund och kniv.
Kul och intressant. En kontroversiell läsning. Den svenske jägaren får sig en tankeställare!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Grisboken av Tony Håkansson (Heftet) - Jakt og fiske - tanum.no

Buy Grisboken by Tony Håkansson (ISBN: 9789197890007) from Amazon's Book Store. Everyday low
prices and free delivery on eligible orders.

Tony Håkansson - Böcker | Bokus bokhandel

Våra nattningar har inte blivit enklare eller snabbare, trots flera försök med den kända Kanin-boken. Den
har tyvärr inte gjort sig populär.

Grisboken - Tony Håkansson - böcker (9789197890007) | Adlibris Bokhandel

Barn med överlappande diagnoser : adhd, inlärningssvårigheter, Autism, Aspergers, Tourette, ångest mfl
hämta PDF Martin L Kutscher
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GRISBOKEN

https://www.bo-fi.club/?p=GRISBOKEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GRISBOKEN&ln=se
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