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The Martian Andy Weir Hent PDF Forlaget skriver: "Jeg er pænt meget på skideren. Det er min velovervejede
overbevisning. På skideren. Kun seks dage inde i hvad, der skulle have været de mest fantastiske to måneder

af mit liv, blev alt forvandlet til et mareridt."

NASA-astronaut Mark Watney, botaniker og maskiningeniør, strander på Mars og har ingen kontakt til
Jorden. Mark må nu bruge al sin viden om botanik og teknik for at overleve.

"Hvis oxygenatoren bryder sammen, bliver jeg kvalt. Hvis vandindvinderen går i stykker, dør jeg af tørst. Hvis
Hab´et revner, vil jeg ligesom bare eksplodere. Hvis ingen af disse ting sker, vil jeg på et tidspunkt løbe tør

for fødevarer og sulte ihjel. Så ja, jeg er på skideren."

The Martian er en science fiction bestsellerroman af Andy Weir fra 2011, men det er første gang, bogen er
oversat til dansk.
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