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Jæger Thomas Ustrup Hent PDF Vi følger en dedikeret nyjægers udvikling gennem 6 jagtsæsoner. Via

beretninger er vi med fra de allerførste jagter, hvor alt er nyt til de senere jagter, hvor forfatteren har logget
mange hundrede timers jagt i journalen. Vi følger med på jagt i Danmark efter gæs, ænder, duer, råbuk,
rovvildt og kronvildt. Vi er på jagt i udlandet efter bukke i Sverige og hundyr i Tyskland, kronhjorte i

Skotland, jagtsafari i Sydafrika, gemsejagt i Alperne og på elgjagt i Canadas vildmark. Gennem bogen deler
forfatteren levende ud af sine tanker, indtryk, oplevelser, glæder, frustrationer og de oparbejdede erfaringer.
Endvidere findes fif omkring jagtvåben, hunde og andre emner, der kan komme jægeren til gavn. Jæger –

bedre sent end aldrig er jagtbogen for både nye og erfarne jægere, og alle andre, der værdsætter og
interesserer sig for jagten og de mange vidunderlige oplevelser, vi finder derude i naturen.
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