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Freddy Wulff har jagt i blodet, og han har udlevet jagtdrømmen som ingen andre. Han etablerede for alvor sit
navn i jægerkred-se med sin anmelderoste salgssucces Professionel Jæger. Med Vild Jagt tager han tråden op

med en ny bog til alle dem, som elsker jagt.

I Vild jagt fortæller Freddy Wulff om store og vilde jagteventyr i bl.a. Alaska og Canada, i Mellemamerika,
Australien, Laos og Indonesien.

Men det er ikke bare historien om en række af Freddy Wulffs største jagtoplevelser rundt om i verden; det er
også historien om hans møde med mennesker, som på hver deres måde lever af jagt - i naturen og med

naturen: indianere, pelsjægere, ny-byggere og mange flere. Og undervejs jager Freddy med riffel, armbrøst,
bue og pil, harpun og meget andet - eller med intet andet end de bare næver.

Det er en bog, der frister til at sige 8 til 16-jobbet op og kaste sig ud i en vild verden, hvor der er langt til det
næste varme bad, og hvor jagt ikke er en hobby, men et spørgsmål om at overleve.
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jagtoplevelser rundt om i verden; det er også historien om hans møde
med mennesker, som på hver deres måde lever af jagt - i naturen og
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