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Gone hunting Freddy Wulff Hent PDF Forlaget skriver: I denne bog følger vi seks Freddy Wulff -inspirerede,
unge eventyrere på deres færd rundt om i verdens jagt- og vildmarker. Vi møder dem på uvejsomme

destinationer, hvor de alle for en kortere eller længere periode har taget et arbejde inden for jagt, natur- eller
vildtforvaltning ... og ofte uden, at de bliver betalt for det.

Du kan bl.a. læse om:
- at rejse direkte fra det arktiske Grønland til Cameroun for at deltage i en antikrybskytte-enhed.

- ubehaget i at stå ansigt til ansigt med en sortbjørn på klos hold i de canadiske skove kun bevæbnet med en
bue og pil.

- hvordan det er at arbejde for en vanvittig outfitter i et af verdens mest afsidesliggende og ugæstfri områder.
- hvad en outfitter kræver af unge mennesker, der gerne vil arbejde med jagt i udlandet.

- og meget andet ...
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