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Det hvide tårn - Bind 2 James Ramsey Ullman Hent PDF "Det hvide tårn" er en spændende roman om de

umådelige naturkræfter, der viser sig i løbet af en bjergbestigning. Den fortæller om en mand, der efter mange
års forløb vender tilbage til en schweizisk dal, hvorfra han betragter et enormt bjerg, der aldrig før er blevet
besteget fra denne side. Han drages op ad bjerget, og undervejs møder han ikke blot naturens rå modstand,

men han opdager også sider i sig selv, der kun kan få lov at komme til udtryk i bjergets ensomhed. "Det hvide
tårn" var den fjerde bedst sælgende bog i USA i 1945. James Ramsay Ullman (1907-1971) var en amerikansk
forfatter og bjergbestiger. Han skrev en lang række romaner om bjergbestigning, hvoraf flere blev filmatiseret.
Endvidere var James Ramsay Ullman ghostwriter på bjergbestigeren Tenzing Norgays selvbiografi "Man of

Everest".
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