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Når falkene flyver Wilbur Smith Hent PDF Den unge, engelske læge Robyn Ballantyne søger at hjælpe
negrene i den afrikanske landsby, hvor hun bor sammen med sin familie. Men samtidig må hun kæmpe med

sine stærke følelser for slavehandleren Mungo St. John.

Hendes bror, Zouga, har slet ikke samme moralske skrupler som sin søster. Han og hans to sønner opbygger et
afrikansk imperium på diamanthandel og elfenben. De lader hånt om medmenneskelighed og helmer ikke, før
de har fået, hvad de vil have: Om det så splitter en hel stamme af stolte krigere, der tappert forsvarer sig mod

overmagten.

"Aldrig tidligere har Wilbur Smiths kærlighed til og forståelse for det sydlige Afrikas historie fået bedre
udtryk end i denne dramatiske beretning om kolonifolkets egoisme og skånselsløse hærgen i et land, hvis

befolkning i bedste fald blev behandlet med ligegyldighed."
- Vestkysten
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