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Varg-Larsen Jack London Hent PDF Humphrey van Weyden plockas upp av sälskonaren Ghost efter att han
förlist med ett ångfartyg. Skeppet är på väg mot Japan och Humphrey ber om att få bli satt iland i närmaste
hamn. Kaptenen på Ghost, Varg-Larsen, är på dåligt humör och i behov av en större besättning. Därför får
Hump, som han kommer att kallas, stanna på fartyget som skeppspojke. Miljön ombord är hård och rå, men

ingen vågar sticka upp mot den grymme, omänskligt starka kaptenen som för befälet.

Jack London (1876-1916) var en mycket produktiv amerikansk författare som under sin livstid skrev 49
romaner och flertalet noveller. London använde sig oftast av två teman i sitt skrivande: samhällskritiken och

vildmarken. Bland hans mest kända verk finns Skriet från vildmarken, Varghunden och Varg-Larsen.

"Sea Wolf has an amazing balance between philosophy, ship adventures, and shock caused by the
psychopathic captain. It is well written and easy to read, but still draws you in."

Eden Bissel, Goodreads (Betyg 5/5)
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"Sea Wolf has an amazing balance between philosophy, ship
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written and easy to read, but still draws you in."
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