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Utsedd till Årets Pandabok 2015 av WWF! I Bevingat får vi följa
med den prisbelönade fotografen Brutus Östling på en storslagen

fotografisk resa jorden runt till spännande fågelmarker. I ord och bild
berättar han om fascinerande fåglar och deras unika livsmiljöer i en

värld i snabb förändring. Vi möter spelgalna småtrappar,
revirhävdande brushanar, grisslor som i hundratusental föder upp

sina ungar på smala klipphyllor över väldiga stup och havsfåglar som
lever i åratal på havet utan att gå i land. Vi träffar gamar - bergens
och slätternas städpatruller, barrskogens tysta jägare, färggranna
blåkråkor i lövskogen, spöklika ugglor i norr och majestätiska
havsörnar som åter koloniserar kontinenter. Många av dessa

fantastiska fåglar lever i miljöer som håller på att ändra karaktär eller
försvinna, i vissa fall kan fåglarna anpassa sig till de nya

livsvillkoren, i andra måste åtgärder sättas in för att rädda miljöerna
och därmed fåglarna. Om detta berättar boken också. Bevingat

innehåller även ett efterord av journalisten Erik Hansson: ?Fåglarna
signalerar hur jorden mår?. (Erik Hansson driver sedan flera år

nyhetssajten Natursidan.se.)Bevingat - Magiska möten i fågelmarker
är Brutus Östlings tionde fotobok.?Bevingat är lika magnifik som
sina föregångare. Redan omslaget ? med siluetten av en gråhäger,
som belyst av en blixt bakifrån fiskar i nattens mörker, anger tonen.



Bokens tema är möten med fåglar i deras miljöer i Sverige och runt
om i världen, miljöer som ofta är hotade och i akut behov av skydd ?
Resultatet är en rad fågelporträtt av högsta klass, många av dem med
den numera omisskännliga Östlingsignaturen: en svart stork med

knallröda ben och näbb fotograferad i knähöjd, en spöklik fjälluggla
som ser ut att stanna i luften när den fäster blicken på fotografen.
Men ambitionen är också att skildra miljöerna, så även de olika

landskapstyperna dokumenteras i stämningsfyllda bilder. Liksom i
sina senaste böcker har Östling själv skrivit texterna. Det är

sympatiska texter som ibland berättar om situationer i samband med
fotograferingen, men Östling bjuder också på mycket fakta om

fåglarna och inte minst hoten mot dem. Det är logiskt att
Världsnaturfonden utsett ?Bevingat? till Årets pandabok 2016. "Eskil
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