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Tarzans søn Edgar Rice Burroughs Hent PDF Tarzan og Jane har forladt junglen med deres lille søn Jack og
er flyttet til civilisationen. Da Jack bliver ældre, begynder han at høre junglen kalde, og uden at Tarzan og
Jane er klar over det, stikker han af til Afrika med den udspekulerede Alexis Paulvitch. Det hele går galt, da
Alexis angriber Jack, der nu må flygte ind i junglen med den venlige abe Akut som sin eneste ven. Jack må
nu ligesom sin far lære at overleve blandt aberne i jungle. Den amerikanske forfatter Edgar Rice Burroughs
(1875-1950) er bedst kendt som skaberen af junglehelten Tarzan, men hans omfattende forfatterskab spænder
vidt over mange forskellige genrer, heriblandt western, adventure, fantasy og science fiction. Tarzan vokser
op i den afrikanske jungle blandt en flok aber. Han dukkede først op i romanen "Tarzan, abernes konge" i
1912, og siden er det blevet til 26 bøger, hvori hans skaber, Edgar Rice Burroughs, fortæller den ene

fantastiske historie efter den anden om Tarzans eventyr i junglen og hans møder med civilisationen. Mange
andre forfattere såvel som filmskabere har senere gjort brug af Edgar Rice Burroughs‘ klassiske figur.

 

Tarzan og Jane har forladt junglen med deres lille søn Jack og er
flyttet til civilisationen. Da Jack bliver ældre, begynder han at høre
junglen kalde, og uden at Tarzan og Jane er klar over det, stikker han
af til Afrika med den udspekulerede Alexis Paulvitch. Det hele går
galt, da Alexis angriber Jack, der nu må flygte ind i junglen med den
venlige abe Akut som sin eneste ven. Jack må nu ligesom sin far lære
at overleve blandt aberne i jungle. Den amerikanske forfatter Edgar

Rice Burroughs (1875-1950) er bedst kendt som skaberen af
junglehelten Tarzan, men hans omfattende forfatterskab spænder vidt
over mange forskellige genrer, heriblandt western, adventure, fantasy
og science fiction. Tarzan vokser op i den afrikanske jungle blandt en
flok aber. Han dukkede først op i romanen "Tarzan, abernes konge" i
1912, og siden er det blevet til 26 bøger, hvori hans skaber, Edgar

Rice Burroughs, fortæller den ene fantastiske historie efter den anden
om Tarzans eventyr i junglen og hans møder med civilisationen.



Mange andre forfattere såvel som filmskabere har senere gjort brug
af Edgar Rice Burroughs‘ klassiske figur.
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