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Tsunamien Heidi Korsgaard Hent PDF Da tsunamien rammer Phi Phi Island den 26. december 2004, sidder
Rikke Wang og hendes kæreste Jonas på en strandcafe og spiser morgenmad. Pludselig vælter det ind med
skrigende mennesker, der stormer gennem lokalet og råber RUN!, RUN! Instinktivt springer de to danskere
op og løber med. Men de når ikke langt, før en væg af vand vælter hen mod dem. Rikke når at få fat i en gren
i et træ, netop som vandet rammer hende. Rikkes kæreste når i sikkerhed på et tag. Trykket fra vandmasserne
er enormt, og alt bliver flået fra hinanden. Rikke formår at klamre sig fast til grenen på trods af den stærke

strøm og det vraggods, som rammer hende med stor kraft. Omfanget af katastrofen er ubeskrivelig, og alle går
fuldstændig i chok. Der er ingen hjælp, ingen information – intet beredskab, som kan tage over. Derfor

tilbringer Rikke og Jonas natten på et bjerg af frygt for en ny bølge, inden de næste morgen tør vove sig ned,
og kommer med en båd til Phuket. Rikke Wang vil for altid være påvirket af den voldsomme oplevelse. Men

hun har valgt at skrive denne bog, så andre kan forstå, hvad der skete for hende og tusindvis af andre
mennesker den frygtelig dag.
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stormer gennem lokalet og råber RUN!, RUN! Instinktivt springer de
to danskere op og løber med. Men de når ikke langt, før en væg af

vand vælter hen mod dem. Rikke når at få fat i en gren i et træ, netop
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Rikke formår at klamre sig fast til grenen på trods af den stærke
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ingen hjælp, ingen information – intet beredskab, som kan tage over.
Derfor tilbringer Rikke og Jonas natten på et bjerg af frygt for en ny
bølge, inden de næste morgen tør vove sig ned, og kommer med en

båd til Phuket. Rikke Wang vil for altid være påvirket af den
voldsomme oplevelse. Men hun har valgt at skrive denne bog, så
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