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Drengene i grotten Matt Gutman Hent PDF Forlaget skriver: Dette er den medrivende beretning om den
dramatiske og mirakuløse redningsaktion, som holdt hele verden hen i åndeløs spænding i sommeren 2018,

da 12 drenge og deres fodboldtræner blev fanget i den oversvømmede Tham Luang-grotte i Thailand.

Under en udflugt søgte drengene og deres fodboldtræner ly for regnen i Tham Luang-grotten i Thailand, men
da grotten pludselig blev oversvømmet, var gruppen fanget og presset til at bevæge sig dybere ind i den 10
kilometer lange grotte, hvor de forsvandt fra offentlighedens radar. Efter flere ugers søgen blev de fundet i

live, og herefter startede en redningsaktion, hvis lige sjældent er set. 

I denne åndeløst spændende bog om forløbet berettes om forløbet fra første parket med drengenes skildringer
af tiden i grotten, hvor de overlevede på en diæt bestående af kondensvand fra grottens vægge, meditation og
sammenhold, og redningsholdets ærlige gengivelse af planlægningen, skuffelser og fejl samt den risikofyldte

mission, som blev sendt i bedste sendetid.

Bogen er skrevet af nyhedsjournalist på ABC News Matt Gutman, som dækkede redningsmissionen på første
parket, og beretningen er baseret på hans mange interviews med øjenvidner, redningsmandskab og eksperter

på stedet.
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