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Ørkenguden Wilbur Smith Hent PDF Bestsellerforfatter Wilbur Smith vender tilbage til det gamle Ægypten i
dette episke drama fuld af magi, eventyr, romantik og en blodig intrige fra en svunden tid. Taita – farao
Tamoses højre hånd og slave – befinder sig midt i en hvirvelstrøm af lidenskab, drama og fare. Han vil

ødelægge hyksosfolkets hær og indgå en alliance med Kreta, og den mission bringer ham ud på en lang og
farefuld rejse op ad Nilen, igennem Arabien via den magiske by Babylon og videre ud på åbent hav.

Ægyptens fremtid hviler tungt på Taitas skuldre, og han skal navigere i en nådeløs verden, hvor loyalitet og
bedrag går hånd i hånd, onde fjender lurer i skjul af skyggerne, og døden truer i mørkets udkant. "En af
verdens mest populære adventure-forfattere." – Washington Post Book World "Wilbur Smith leverer

topunderholdning … Forrygende intrige med bloddryppende action, kærlighed og sex." - Berlingske "Bedste
forfatter af historisk fiktion - jeg siger Wilbur Smith" - Stephen King
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