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I et nyt stort fotoværk tager fotografen og forfatteren Bo Normander læseren med på opdagelse i Grønlands
enestående arktiske natur.

Diskobugten på Grønlands vestkyst er midtpunkt for en enestående og storslået arktisk natur. Den rejsende vil
blandt andet opleve knejsende fjelde, brusende elve, frodige kratheder og kælvende gletsjere, der

skubber gigantiske stykker indlandsis ud i havet.

Omtrent en fjerdedel af Grønlands befolkning bor ved Diskobugten, og området er ikke alene kendt for
naturens skønhed og de mange isfjelde men også som et omdrejningspunkt for den globale klimadebat. Det

skyldes, at klimaforandringerne er særligt synlige her med stigende temperaturer og øget afsmeltning
af indlandsisen.

Med denne bog i hånden får læseren et unikt indblik i Grønlands natur og klima på tværs af de skiftende
årstider og med blik for de forandringer, der er i vente.

Bogen er på tre sprog: dansk, engelsk og grønlandsk. Den består af 10 kapitler med tematiske tekster, i alt
144 unikke farvefotos og 10 grafiske kort og illustrationer. Syet softcover med flapper.
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