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Mot stormens öga Roger Nilson boken PDF Vad är det som driver människor som Roger Nilson? Ständigt på
jakt efter nya utmaningar, beredda att riskera livet för en adrenalinkick. ”Ocean junkie” kallar han sig själv
ibland, fullt medveten om vad som pumpar i blodomloppet under strapatserna på öppet hav. Det kan bli ett

starkt beroende, svårt att lägga av och inrätta sig i ett normalt svenssonliv.

Roger Nilson har kappseglat 7 varv runt jorden, fler än någon annan svensk. Fem Whitbread Round The
World Race/Volvo Ocean Race, The Race i en fransk katamaran, Innovation Explorer, och blev därmed den
förste svensk som kappseglade nonstop runt jorden. Som navigatör på den franska katamaranen Orange II är
han sedan 2005 innehavare av gällande världsrekord i hastighetssegling jorden runt: 50 dagar och 16 timmar!
Han har också rekordet över Atlanten: 4 dagar och 9 timmar. Roger har seglat genom ishavets stormar och
tropikernas stiltjebälten, han var med i det beryktade Fastnet Race 1979 då 17 seglare omkom i den värsta
stormen i mannaminne, 1985 i samma race räddades han från en uppochnedvänd Drum, som tappat kölen,

tillsammans med den övriga besättningen…
I denna memoarbok, mitt i livet, finns berättelserna från de mest spännande seglatserna. Men här finns också
berättelsen om en inre resa för att nå självförståelse och finna sinnesro. Följ med på fantastiska seglingar runt
jorden, piratöverfall i Västindien, men också på resor till kursgårdar för gruppterapi, till gurus i Indien, till

barndomens Skövde, och på en antropologisk expedition i Indonesien med Mick Jagger…
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svensk. Fem Whitbread Round The World Race/Volvo Ocean Race,
The Race i en fransk katamaran, Innovation Explorer, och blev
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navigatör på den franska katamaranen Orange II är han sedan 2005
innehavare av gällande världsrekord i hastighetssegling jorden runt:
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