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Den världsberömde fotografen Martin Parr har i mer än 30 år fotograferat strandliv runt hela jorden. Bilderna i
den här underbara lilla boken är från Storbritannien, Argentina, Brasilien, Kina, Spanien, Italien, Lettland,
Japan, USA, Mexiko och Thailand. Martin Parr berättar att han har velat dokumentera badlivet ur olika
aspekter, med bilder på solbadare, djärva simhoppare fångade mitt i språnget och så förstås den eviga sandiga
picknicken. Det är en välbekant men ändå absurd värld han tar oss med till. Denna utsökt formgivna fotobok
har glimten i ögat och lockar till både leende och skratt - men framför allt till igenkännande, inte minst för oss
soldyrkande nordbor. "Något som är sig likt överallt är kommersen, för en badstrand är en suverän
marknadsplats för i stort sett alla varor och tjänster man kan tänka sig - från att sälja glass i Brighton till att
tvätta öronen på folk i Goa i Indien, eller bjuda ut halstrad fisk i Chile och nudlar i Kina." Ur Martin Parrs
förord
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Abiogenesis, or informally the origin of life, is the natural process by which life arises from non-living
matter, such as simple organic compounds.
Maenporth’s beautiful.
Two of life’s greatest pleasures come together in one big playground. Following on the heels of Martin
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and Beanies. *FREE* shipping on qualifying offers.

