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#Yeti40 (Marcin
Tomaszewski)
Cena

52,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

9788362301270

Kod EAN

9788362301270

PKWiU

58.11.1

Producent

GÓRY BOOKS

Autor

Marcin Tomaszewski

Rok wydania

2017

Format

165 x 235 mm

Liczba stron

288

ISBN

978-83-62301-27-0

Opis produktu
Polski alpinista w środowisku nosi przydomek Yeti. Wszyscy o nim słyszeli, ale niewielu widziało go na żywo, bo często znika,
by wspinać się i wytyczać nowe drogi na najtrudniejszych ścianach świata. Marcin Tomaszewski, bo o nim mowa, po ponad 20
latach wspinaczki wydaje książkę o swojej drodze.
„Książka #Yeti40 jest dla mnie formą podsumowania dotychczasowych lat spędzonych w górach. Jednak spisując
wspomnienia ze skalnych i lodowych ścian, zależało mi nie tylko na podzieleniu się z czytelnikami wspomnieniami z
wertykalnych przygód, ale także – a może przede wszystkim – przekazaniu mojego credo, że cokolwiek by się działo wokół
nas, należy zerwać okowy własnych słabości, pozostając wiernym sobie” – powiedział o książce autor, Marcin Tomaszewski.
#Yeti40 to autobiograficzna opowieść Marcina Tomaszewskiego, podsumowująca jego dotychczasową przygodę ze
wspinaczką. Złożyły się na nią retrospektywne spojrzenia na górskie zwycięstwa i porażki, wspomnienia o partnerach, barwne
anegdoty, historie o śmiertelnym zmęczeniu i niekończącym się oczekiwaniu na poprawę pogody, rozmowy z kolegami i
niewypowiadane na głos refleksje, spisywane w prywatnym dzienniku. Big wall, wspinaczka w stylu alpejskim i na drogach
sportowych, zawody, industrial climbing, tatrzańskie zerwy, w zespole i solo... Wielotorowość wspinaczkowej aktywności
Yetiego wynika z ogromnej eksploracyjnej ambicji i niepohamowanej woli mierzenia się z nowymi wyzwaniami. Równocześnie
wiele z jego wertykalnych przygód staje się bezkompromisowymi wyprawami w głąb siebie.
YETI, czyli Marcin Tomaszewski (ur. 1975) – jeden z najlepszych alpinistów młodego pokolenia wielokrotnie nagradzany za
wybitne wertykalne osiągnięcia, instruktor wspinania, autor tekstów o tematyce górskiej i bajkopisarz, fotograf, twórca kolekcji
biżuterii alpinistycznej oraz projektant odzieży. Z wykształcenia geodeta.
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