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Jagtoplevelser Ole Andreassen Hent PDF Jagtoplevelser er en samling af beretninger og noveller, som har
fokus på jagt og natur.

Ole Andreassen formår at fange stemningerne i naturen og formidle dem videre til læseren, som ikke kan
undgå at blive grebet af forfatterens glæde af at færdes i naturen.

Dette er en bog om jagt, men historierne er valgt med det i tankerne, at også ikke-jægere skulle kunne have
fornøjelse af at læse dem.

136 sider, illustreret, blødt omslag m/flapper.

Om forfatteren:
Ole Andreassen er født 1934 på Røngården, der dengang under højvande kun lå et stenkast fra vildtreservatet

Ulvedybet, som kom til at betyde meget for hans store og varme interesse for naturen og jagten.
Han er pensioneret folkeskolelærer og bruger meget af sin tid til at færdes i naturen.

Tidligere udgivelser:
Jægeren stranden og prammen

Strandjagt
Lokkefugle og andre lokkere

Kære Lass

Uddrag af bogen:
I en tønde ved Vadehavet

Nu sad jeg i "tønden" med øjnene lige over kanten, undtagen når jeg havde fået nok af den skrappe blæst og
dukkede ned i læ. Men kun et øjeblik, for jeg ville nødig gå glip af det storslåede, der lå lige for øjnene af

mig. Jeg ville i fulde drag nyde den enestående oplevelse, som jeg sikkert aldrig fik tilbage.
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