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Tarzan og dværgene Edgar Rice Burroughs Hent PDF I den tiende bog i serien om Tarzan, "Tarzan og

dværgene", kommer Tarzan til det isolerede land Minuni, hvor indbyggerne er mindre end halv størrelse af
almindelige mennesker. De bor i bystater, som jævnligt ligger i krig med hinanden. Tarzan bliver venner med

kongen Adendrohahkis, og beslutter at hjælpe ham i krigen. Men han bliver taget til fange af en anden
stamme, og det bliver ikke let at slippe fri igen … 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 blev det til en hel række 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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men hans omfattende forfatterskab spænder vidt over mange
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