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Blå horisont Wilbur Smith Hent PDF Den afdøde Hal Courtneys sønner, Tom og Dorian, bor med deres
familier i Kapstaden, hvor de har et blomstrende handelsfirma sammen.

En dag ankommer et fangeskib til Kapstaden fra Holland med kvindelige fanger ombord. Her ser Toms søn
den smukke Louisa, der er i lænker. Hun gør et uudsletteligt indtryk på ham.

Det lykkes Jim at befri Louisa for næsen af de lokale soldater, og de ridder afsted over hals og hoved ud i
vildnisset. Hjemme i Kapstaden bliver Tom og Dorian anklaget for at have hjulpet Jim. Men det lykkes også

dem og deres familier at flygte nordpå i to skibe med mange af deres ejendele.

Jim og Louisa er udstødt af samfundet. De bliver ubønhørligt jaget ikke kun af soldaterne, men også af vilde
dyr og fjendtlige indfødte. Alligevel spirer kærligheden langsomt mellem de to. Men hvordan skal de

nogensinde genfinde Jims familie?

"Blå horisont" er en fantastisk fortælling om kærlighed og had, hævn og grådighed, et fascinerende værk
skrevet af en af verdens mest læste forfattere.
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