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Den brændende kyst Wilbur Smith Hent PDF I Sydafrikas vildnis, bjerge og ørkener og i hjertet af nazisternes
Tyskland udkæmper familierne De La Rey og Courtney deres private fejde, der fører dem til ufatteligt rige

guld- og diamantminer til de illegale sydafrikaneres hemmelige tilholdssteder i denne hæsblæsende
spændingsroman. Der er gået mange år, siden Centaine de Thiry første gang stod ansigt til ansigt med Lothar

De La Rey, den mand, der reddede hendes liv, og som hun har født en søn. Følelserne fra dengang
overskygges af det altovervældende had, hun nu føler for ham. Den ubarmhjertige fejde mellem dem har i

første omgang givet Centaine overtaget. Men hendes hævn viser sig at være en boomerang, der rammer hende
selv hårdt. Det er også skæbnebestemt, at det første møde mellem Manfred De La Rey og Shasa Courtney
skal resultere i en konfrontation, der varsler ilde. Selv om de er unge drenge, er mødet nær ved at ende med
mord, og det bliver starten på den hensynsløse magtkamp, de nu indleder, stadig uvidende om, at de er

brødre. Wilbur Addison Smith (1933) er britisk forfatter, hvis karriere indtil videre har strakt sig fra 1960'erne
og frem til nu, hvor han siden 1990'erne har udgivet omtrent en bog om året.
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illegale sydafrikaneres hemmelige tilholdssteder i denne
hæsblæsende spændingsroman. Der er gået mange år, siden Centaine
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mand, der reddede hendes liv, og som hun har født en søn. Følelserne
fra dengang overskygges af det altovervældende had, hun nu føler
for ham. Den ubarmhjertige fejde mellem dem har i første omgang
givet Centaine overtaget. Men hendes hævn viser sig at være en

boomerang, der rammer hende selv hårdt. Det er også
skæbnebestemt, at det første møde mellem Manfred De La Rey og
Shasa Courtney skal resultere i en konfrontation, der varsler ilde.

Selv om de er unge drenge, er mødet nær ved at ende med mord, og
det bliver starten på den hensynsløse magtkamp, de nu indleder,



stadig uvidende om, at de er brødre. Wilbur Addison Smith (1933) er
britisk forfatter, hvis karriere indtil videre har strakt sig fra 1960'erne
og frem til nu, hvor han siden 1990'erne har udgivet omtrent en bog
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