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Dramatisk historie om ægteparret Thomas og Beatrice, der er ladt alene i Afrikas vildmark efter deres guides
voldsomme død.

Det velsituerede engelske ægtepar Thomas og Beatrice tager til Tanzania for at begrave storvildtjægeren
Daniel, som har haft fatal indflydelse på deres forhold. De bliver i jagtcampen efter begravelsen sammen med

trackeren Boga og – viser det sig – en død satellittelefon.

Da Boga omkommer under dramatiske omstændigheder, er de alene i vildnisset kun i selskab med fortidens
spøgelser og en riffel. For at overleve må de konfrontere sig selv med egne fortrængninger og en

skræmmende natur.

Vildnis er på én gang et stærkt psykologisk drama om ægteskabets og kærlighedens vildveje. Og en
elementært spændende roman fra den afrikanske bush om det moderne menneske, der konfronteres med den

rå natur.

Om forfatteren

Natasha Illum Berg (født 1971) voksede op i Sverige og Danmark. Hun debuterede i 1999 med den
selvbiografiske bog Floder af rød jord om hendes tid i lære som storvildtjæger i Afrika.

I dag bor hun i Tanzania og deler sin tid mellem professionel jagt og sit forfatterskab. Hun har senest udgivet
Med hensyn til Harry – og andre fortællinger. Vildnis er hendes femte bog.

”Vildnis” er indlæst som lydbog af Liselotte Krogager

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio.
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