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Ingen kender dagen Wilbur Smith Hent PDF Sean Courtney er professionel jæger og forhenværende
guerillasoldat i Zimbabwe. Under en safari befinder han sig pludselig midt i en ny krig.

Fanget mellem to rivaliserende hære i Mocambique og af sin kærlighed til den smukke Claudia må han træffe
sit livs sværeste valg.

Han er jægeren, der selv bliver den jagede, i denne storslåede og utroligt spændende roman.

Wilbur Smith er født i Zimbabwe (det tidligere Rhodesia) i 1933. Han er britisk statsborger og vidt berejst.
Han har udgivet over 30 bøger, der i gennemsnit hver har solgt over tre millioner eksemplarer. Wilbur Smith

er hjemme i sit stof, hvad enten han skriver om de sorte radikale, de hvide afrikanere eller om
stammetraditioner i Afrika. Han er kendt for sin utroligt omhyggelige research og for sine medrivende

naturbeskrivelser.

Det skrev anmelderne:

"Enthralling, convincing ... superb masterly story telling." – Nina Bawden

 

Sean Courtney er professionel jæger og forhenværende guerillasoldat
i Zimbabwe. Under en safari befinder han sig pludselig midt i en ny

krig.

Fanget mellem to rivaliserende hære i Mocambique og af sin
kærlighed til den smukke Claudia må han træffe sit livs sværeste

valg.

Han er jægeren, der selv bliver den jagede, i denne storslåede og
utroligt spændende roman.

Wilbur Smith er født i Zimbabwe (det tidligere Rhodesia) i 1933.
Han er britisk statsborger og vidt berejst. Han har udgivet over 30

bøger, der i gennemsnit hver har solgt over tre millioner eksemplarer.
Wilbur Smith er hjemme i sit stof, hvad enten han skriver om de
sorte radikale, de hvide afrikanere eller om stammetraditioner i
Afrika. Han er kendt for sin utroligt omhyggelige research og for

sine medrivende naturbeskrivelser.

Det skrev anmelderne:

"Enthralling, convincing ... superb masterly story telling." – Nina
Bawden
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