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Blå horisont 1 Wilbur Smith Hent PDF Det sydlige Afrika omkring år 1730.
Brødrene Tom og Dorian Courtney har fulgt deres forgængeres traditioner og erobret nye territorier ved

hensynsløs kamp og grænseløs dristighed.
Fra Kap Det Gode Håb fortsætter deres efterkommere traditionen. Nyetablerede handelskompagnier ved

kysten, rygter om fantastisk natur og myldrende dyreliv lokker dem til nye fremstød og nye konfrontationer.

I et sidste opgør star Courtney-mændene over for andre erobrere, der er lige så magtsyge som dem selv, men
med en drivkraft, der henter energi fra andre, uforudsete dimensioner.

Blå horisont er endnu en fantastisk roman fra Wilbur Smiths hånd, en roman om had og kærlighed, hævn og
hensynsløshed.

Blå horisont er opdelt i to lydbøger, hvoraf denne er første del. Romanen er tolvte bind i Courtney-serien, der
følger de stridbare medlemmer af Courtney-slægten fra 1660’erne op til 1987.

 

Det sydlige Afrika omkring år 1730.
Brødrene Tom og Dorian Courtney har fulgt deres forgængeres
traditioner og erobret nye territorier ved hensynsløs kamp og

grænseløs dristighed.
Fra Kap Det Gode Håb fortsætter deres efterkommere traditionen.
Nyetablerede handelskompagnier ved kysten, rygter om fantastisk
natur og myldrende dyreliv lokker dem til nye fremstød og nye

konfrontationer.

I et sidste opgør star Courtney-mændene over for andre erobrere, der
er lige så magtsyge som dem selv, men med en drivkraft, der henter

energi fra andre, uforudsete dimensioner.

Blå horisont er endnu en fantastisk roman fra Wilbur Smiths hånd,
en roman om had og kærlighed, hævn og hensynsløshed.

Blå horisont er opdelt i to lydbøger, hvoraf denne er første del.
Romanen er tolvte bind i Courtney-serien, der følger de stridbare

medlemmer af Courtney-slægten fra 1660’erne op til 1987.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Blå horisont 1&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


