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Fenimore Cooper en helt ny genre: Indianerromanen. ‘Den sidste mohikaner’ er Coopers mest kendte bog og
et af verdenslitteraturens mest læste værker. Denne udgave er den første uforkortede på dansk. I 1750´erne i
de vældige skove i provinsen New York, tæt på den canadiske grænse. Her kæmper englændere, franskmænd
og deres indianske allierede om herredømmet over de nordamerikanske kolonier. En dag bryder Cora og
Alice Munro op fra det engelske fort Edward for at forenes med deres far, som er kommandant over fort

William Henry, en dagsrejse derfra. De bliver ledsaget af en officer og en indiansk fører. Undervejs lokkes de
i et baghold, men reddes fra døden af den hvide spejder, Falkeøje, og hans to venner, mohikanerne

Chingachgook og Uncas. Det bliver starten på blodige og dramatiske begivenheder, som fører romanens
personer – og læseren – gennem voldsomme opgør i en vild og storslået natur. "Vi er milevidt fra zapper-
kulturen, hvis krav om action startede, da man beskar Coopers romaner og gav os fragmenterne. Hér får

fiktionen – for første gang på dansk – lov til at folde sig ud." Ib Michael, bogens forord
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