
Des de Sussex fins a Oman, a través dels
misteris glaçats de l'Antàrtida o de l'exòtica
Polinèsia, l'aventurer i explorador Tristan Gooley
ens revela els secrets de llacs, rius i oceans que
ha descobert al llarg de les seves expedicions.
Però ho fa sempre partint d'allò
que tots nosaltres podem compartir i observar
fàcilment des de casa.
L'aigua ens envolta, ens dona la vida i forma part
de nosaltres. A mig camí del llibre d'aventures i
de l'assaig filosòfic i literari, Com llegir l'aigua és
una extraordinària guia moderna per connectar
amb la natura, i una celebració de la curiositat i
el coneixement.
Es tracta d'una encertada combinació de viatges,
ciència i cultura, d'una obra que, al capdavall,
esdevé imprescindible per a tots els amants de
la natura.
Un llibre imprescindible per a navegants,
mariners, nedadors, surfistes, pescadors...
 
 
 
 
 

Tristan Gooley és escriptor, navegant i
explorador. A través dels seus viatges, xerrades i
obres, ha capitanejat un renaixement en el
singular art de la navegació natural. Ha liderat
expedicions als cinc continents, s’ha llençat en
paracaigudes des d’un edifici a Austràlia i ha
estudiat els mètodes que fan servir per orientar-
se, en terra ferma i al mar, les tribus de les
regions més remotes de la Terra. És l’única
persona viva que ha travessat tot sol l’Atlàntic en
vaixell i en avió.
Escriu per al Sunday Times, el New York Times i
The Wall Street Journal, i ha col·laborat amb la
BBC. És membre del Royal Institute of Navigation
i de la Royal Geographical Society.
És també autor del premiat The Natural
Navigator (2010), així com de The Natural
Explorer (2012) i de The Walkers Guide to Outdoor
Clues and Signs (2014), tres dels únics llibres al
món sobre la navegació natural. El seu últim
llibre és Wild Signs and Star Paths (2018).
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En castellà. Disponible als principals proveïdors de llibres electrònics.
 Es pot comprar en paper aquest enllaç: Cómo leer el agua

 
En anglès.   Es pot comprar en aquest enllaç: How to Read Water

En català.    No disponible en format electrònic.
                     Es pot comprar en paper en aquest enllaç: Com llegir l'aigua
 

( E n  f o r m a t  e l e c t r ò n i c ) :
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http://aticodeloslibros.com/index.php?id_product=127&controller=product&search_query=como+leer+el+agua&results=2
https://theexperimentpublishing.com/catalogs/fall-2016/how-to-read-water/
https://www.edicionssidilla.cat/els-nostres-llibres/busca-raons/914-com-llegir-l-aigua,-de-tristan-gooley

