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Den hvide sæl - og - Kvikvern Rudyard Kipling Hent PDF Kipling beskæftigede sig ikke meget med de
arktiske egne, men skrev i 1894 og 1895 de to historier, der er samlet her. De blev efter den første

offentliggørelse i magasiner taget med i de to Junglebøger - en i hver - men der er meget langt fra den indiske
jungle til Ishavet, og de er som regel udeladt i ældre oversættelser.

I Den hvide sæl møder vi Kotick, en sælunge, der lever på stranden Novastosnah ved bredden af
Beringshavet. Ved et tilfælde overværer han, hvordan andre sælunger bliver slået ned og flået af menneskene,

og beslutter at finde et sikkert sted, hvor sælerne ikke er udsat for fare fra menneskene.

Kvikvern handler om inuitten Kotuko og hans hund af samme navn. Hunden bliver fører for drengens
slædehunde, indtil den lille boplads bliver ramt af hungersnød, og den flygter. Da Kotuko - inuitten - drager

ud for at finde føde, møder han "Kvikvern", en ottebenet dyreånd, der hjælper ham.
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