
Coast of Sweden
Ladda ner boken PDF

Tommy Hammarström
Coast of Sweden Tommy Hammarström boken PDF Following the success of True North,with more than
60,000 copies sold, Tommy Hammarström’s new book in the same format follows the long and diverse
Swedish coastline. Together with several of Sweden’s foremost photographers he presents some of the

country’s most beautiful natural scenery, from rocky coastal cliffs to sandy beaches and forest meadows. The
land that lies closest to the sea also includes Sweden’s most densely populated areas. More than two-thirds of

the population lives along the coast, and many of the rest wish they could…

The Swedish edition is entitled Svensk Kust.

Efter succén med True North (Sverige Ljus och landskap) - med hittills över 60 000 exemplar sålda - har nu
Tommy Hammarström gjort en bok i samma format om den svenska kusten. Tillsammans med ett antal av

Sveriges främsta fotografer skildrar han den mest unika naturtyp som Sverige har.

Inget annat land i Europa har en lika lång och varierad kust, från klippiga skärgårdsöar och skogbevuxna
klippor till sandstränder och strandängar. Kusten är också Sveriges mest befolkningstäta region. Mer än två

tredjedelar av Sveriges befolkning bor längs kusten och många andra längtar dit..!

Boken utkommer även i en svensk utgåva med titeln Svensk kust.
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