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Den långa flykten Richard Adams boken PDF En dag bryter en flock vildkaniner upp från sina ängar, hotade
av människornas framfart, för att söka sig en ny boplats. Den lilla Femman är synsk och har anat faran. Den
handlingskraftige Hassel blir ledaren, och de får med sig den stöddige Kronan, den poetiske Maskros, den
klipske Björnbär och några till. Detta blir början på en lång resa kantad av fiender och farligheter - en resa

som kräver tillit, mod, ansvar och tålamod - men efter en lång och utmanande färd, kan de äntligen
förverkliga drömmen om ett nytt hem på det trygga Watership Down. Richard Adams älskade klassiker Den

långa flykten gavs ut första gången 1972 och är en allegori över den tidlösa kampen mellan frihet och
förtryck, om att tvingas lämna sitt eget sammanhang och om vikten att våga ta kampen mot de onda

krafterna. Det är också en storslagen hjältesaga, i likhet med Odysséen och Aeneiden, om modiga kaniner och
stora prövningar. "Djur uppför sig inte som människor, sa han. Om de måste slåss, så slåss de, och måste de
döda så gör de det. Men de sätter sig inte ner och anstränger sin hjärna med att tänka ut olika sätt att skada

andra och förstöra livet för dem. De har värdighet och djuriskhet."

 

En dag bryter en flock vildkaniner upp från sina ängar, hotade av
människornas framfart, för att söka sig en ny boplats. Den lilla

Femman är synsk och har anat faran. Den handlingskraftige Hassel
blir ledaren, och de får med sig den stöddige Kronan, den poetiske
Maskros, den klipske Björnbär och några till. Detta blir början på en
lång resa kantad av fiender och farligheter - en resa som kräver tillit,
mod, ansvar och tålamod - men efter en lång och utmanande färd,
kan de äntligen förverkliga drömmen om ett nytt hem på det trygga
Watership Down. Richard Adams älskade klassiker Den långa

flykten gavs ut första gången 1972 och är en allegori över den tidlösa
kampen mellan frihet och förtryck, om att tvingas lämna sitt eget
sammanhang och om vikten att våga ta kampen mot de onda



krafterna. Det är också en storslagen hjältesaga, i likhet med
Odysséen och Aeneiden, om modiga kaniner och stora prövningar.
"Djur uppför sig inte som människor, sa han. Om de måste slåss, så
slåss de, och måste de döda så gör de det. Men de sätter sig inte ner
och anstränger sin hjärna med att tänka ut olika sätt att skada andra

och förstöra livet för dem. De har värdighet och djuriskhet."
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