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Ulvehunden Jack London Hent PDF Forlaget skriver: Hvidtand, der er trekvart ulv, kvart hund, bliver som
ung hvalp fanget af indianeren Grå Bæver, men har svært ved at tilpasse sig lejrlivet, da de andre hunde

opfatter ham som ulv. Han vokser derfor op som en vild og utæmmet ener.

Da Hvidtand er fem år gammel, bliver han solgt til manden Smukke Smith, der blandt andet ernærer sig af
væddemål og hundekampe. Efter en kamp med en bulldog bliver Hvidtand næsten slået ihjel, men reddes

heldigvis af en ung guldgraver, der gradvist vinder hans tillid.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Jack London (1876–1916) var en amerikansk forfatter. Han blev rig og verdensberømt på sine historier fra
Yukon, især romanerne The Call of the Wild (1903, da. Når naturen kalder, 1907) og White Fang (1906, da.
Ulvehunden, 1914). Ved siden af Rudyard Kipling og H.G. Wells har blandt angelsaksiske forfattere kun
Ernest Hemingway, hvis livsverden har betydelige fællestræk med Jack Londons, opnået en lignende

berømmelse.
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