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I løvens spor Wilbur Smith Hent PDF General Sean Courtney og den unge skarpskytte Mark Anders mødes
for første gang på Frankrigs slagmarker, og fra det øjeblik er deres skæbner knyttet uløseligt sammen. Efter
sin hjemkomst til Sydafrika opdager Mark, at han har mistet både sin bedstefar, sin ejendom og sin arv.

Da han føler, at der er noget galt, undersøger han sagen, og støder hele tiden på navnet Dirk Courtney.
Skæbnen fører atter ham og Sean Courtney sammen, og han forelsker sig i Seans smukke datter, Storm. Mark
føler sig imidlertid splittet mellem sit venskab med de strejkende minearbejdere og sit nære forhold til Sean,
der leder regeringstroppernes kamp mod arbejderne. Og hans besættelse af den uopnåelige Storm vokser…

I LØVENS SPOR er en stærk og realistisk, hensynsløs og åbenhjertig, men også eventyrlig roman fra
pionerernes og zulukrigernes Afrika, som i slutningen af 1800-tallet blev taget i besiddelse af den hvide

mand.
Bogen er tredje bind i slægtskrøniken om familien Courtney. Sean Courtney er hovedperson i seriens tre

første bind, Når løven jager, Torden over landet og I løvens spor.

Wilbur Smith er født i det tidligere Rhodesia i 1933. Han har udgivet over 30 bøger, der i gennemsnit hver
har solgt over tre millioner eksemplarer. Wilbur Smith er kendt for sin utroligt omhyggelige research og for

sine medrivende naturbeskrivelser.
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