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Tysk udgave

Ny meget smuk fotografisk tematisk bog om naturen og kulturen på Fanø i Vadehavet. I et smukt poetisk
layout, med fakta og anekdoter og 332 fremragende fotografier, fortæller bogen Fanø Mosaik med humor og
vid om øens mange særtegn og skikke. Fanøs tilblivelse, opstanden fra havet, udviklet gennem klitdannelser
med særegen botanik og dyreliv - krydres med historier om bl.a. om øboernes ´frække´ frikøb af øen fra

Kongehuset.

Den unikke kultur opstod med storhedstiden som sejlskibsmatador: Den verdenskendte Fanø-dansemusik
med sønderhoning og fannik, de eksotiske kvindedragter og egnsretter samt øens specielle arkitektur.

Ligeledes fortælles om uligheder, rav - uenigheder og fællesskaber mellem dem fra syd og nord, sæler og
sandorm, kunsten, erhvervene, turisme, tidevand, tidens tand, mahognikrigen osv..

En bog til de, der nyder fremragende billeder og vil læse lidt om Vadehavet, dets natur og kultur - og måske
lidt om sig selv? Bogen udkommer både i stift - og blødt bind, samt i selvstændig tysk oversættelse.

Forfatterne har tidligere, sammen og hver for sig, skrevet og illustreret bøger for andre forlag
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