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Althea afholder storvildtsjagter i Afrika - løvejagter. Hun har lige mistet en sporfinder, som døde efter et

angreb af en arrig løve. Derfor har hun brug for den stærkeste og dygtigste sporfinder til at overtage pladsen.
En af de lokale dukker op, og med det samme kan hun mærke, at sporfinderen er af en særlig kaliber - han er
kæmpestor, høj, bred, og samtidigt så atletisk bygget, at man forventer at han kan reagere og bevæge sig med
lynets hast. Han har et roligt og opmærksomt blik. Hans hud er mørk som natten, og dufter dragende. Et

stykke stof er hængt skødesløst over hans krop for at dække de mest private dele, men det lykkedes ikke altid
helt. Jægerne kommer fra rige udenlandske familier, og svømmer i penge. Det har ikke altid den bedste

indflydelse på den medmenneskelige respekt og anstændighed, og det får Althea at mærke.
Vildt er en fortælling om vilde mænd, vilde dyr, vild sex, og vildt begær.

Historien er skrevet i et frimodigt, pornografisk, farverigt, og ucensureret sprog.
Novellen svarer cirka til 24 sider i trykt paperback format.

Ikke egnet for børn og unge under 18 år.
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