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Tęsknota i przeznaczenie.
Pierwsze kobiety na
ośmiotysięcznikach
Cena

49,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

9788379670116

Kod EAN

9788379670116

PKWiU

58.11.1

Producent

Stapis

Autor

Dina Štěrbova

Rok wydania

2016

Format

161 x 234 mm

Liczba stron

268

ISBN

978-83-7967-011-6

Opis produktu
Na Ziemi jest czternaście górskich masywów przekraczających magiczną granicę 8000 metrów. Podczas gdy mężczyźni
zakończyli zdobywanie szczytów Korony Himalajów w latach sześćdziesiątych XX wieku, pierwsze kobiety stanęły na szczycie
ośmiotysięcznym wiele lat później, gdy sukcesem zakończyła się japońska wyprawa na Manaslu w 1974 roku.
"Tęsknota i przeznaczenie" to opowieść o pierwszych kobiecych wejściach na wszystkie ośmiotysięczniki, na szerokim tle
zagadnień geograficznych, religijnych i politycznych, które stanowią nieodłączny aspekt wspinaczki w górach najwyższych.
Dina Štěrbová ciekawie i rzetelnie opisuje nie tylko niezwykłe historie bohaterek - te zakończone sukcesem, jak i te tragiczne lecz również przemiany, jakie zaszły we wspinaczce wysokogórskiej w ostatnich dekadach. Autorka przez czternaście lat
gromadziła informacje o pierwszych kobietach, które stanęły wierzchołkach górskich olbrzymów. Wiele bohaterek odwiedziła,
żeby wysłuchać ich opowieści i zdobyć niepublikowane dotąd zdjęcia, a do niektórych faktów dotarła mozolnie przekopując
przepastne archiwa różnych organizacji wysokogórskich.
Losy pierwszych kobiet, które stanęły na ośmiotysięcznikach, często bywały bardzo złożone, nierzadko tragiczne, a spełnienie
marzeń o himalajskich szczytach wymagało nie tylko ogromnej siły, wspinaczkowego mistrzostwa, determinacji, odwagi
i ciężkiej pracy, lecz także umiejętności przezwyciężenia olbrzymiego obciążenia psychicznego. Niestety spełnienie
„ośmiotysięcznych” marzeń często okupione było łzami i krwią, a nierzadko wymagało zapłacenia najwyższej ceny.
Ta niezwykła książka jest opartą na rzetelnych źródłach historią wielkiej pasji, na którą składa się szereg niezwykłych biografii
oraz dokumentacja trwającej dwadzieścia sześć lat odysei, w której autorka również brała udział. Publikacja ta stanowi
pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki kobiecego himalaizmu i jest jak dotąd jedyną taką pozycją w światowej
literaturze górskiej.
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