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Monsun del 2 Wilbur Smith Hent PDF Godhet mot ondska, människa mot hav, broder mot broder. Det är
konflikterna som rasar när krönikan om släkten Courtney fortsätter. Det är nu tidigt 1700-tal, och Hal

Courtney är en man med tre vuxna söner. När han kallas att skydda britternas intressen i östindien tvingas han
återigen in i strider med pirater. Men hans söner dras tillbaka till Afrika ...

Den andra delen i den tredje sekvensen av berättelsen om släkten Courtney.

Wilbur Smith (f. 1933) är en sydafrikansk författare som skapat succéer som När lejonet äter och
släktkrönikan om familjen Courtney. Smith skildrar ofta den afrikanska kontinentens historia i sina romaner,

som både innehåller äventyr och romantik.

I den episka berättelsen om släkten Courtney får vi följa äventyrslystna män och modiga kvinnor. Krönikan
utspelar sig i Sydafrika sträcker sig från 1600-talet och kolonialismen till 1900-talet och apartheid.

Medlemmarna i släkten Courtney får uppleva både äventyr och krig på sin jakt efter ära, makt och kärlek.
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