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Rovfuglene Wilbur Smith Hent PDF Den unge Hal Courteney er vildt betaget af den smukke og farlige
Katinka, som er gift med Sydafrikas kommende guvernør. Hun burde være i Hals magt, for Hals far,

englænderen Sir Francis Courteney, har ombragt det hollandske skib, som førte guvernøren og hende til
Sydafrika, så de er nu hans gidsler. Men Katinka er langt fra en skræmt kvinde. Hun forfølger Hal, og han er
som et lam i hendes hænder. Og da Hal og hans far og hele besætningen på det engelske skib ender i fængsel i
Kap det Gode Håb, er det da heller ikke Katinka, der hjælper ham. Det er derimod den smukke Sukeena, der
er slave hos Katinka. Hun finder på en måde at komme i kontakt med fangerne på - hendes egen bror er
iblandt dem. Og da det en dag lykkes dem at flygte, flygter hun med dem, og Katinka får sin velfortjente
straf. Men der er lang vej tilbage til det sted på kysten, hvor Hals far gemte guldskatten fra det hollandske

skib. Og der er mange fjender, der vil udrydde dem.

 

Den unge Hal Courteney er vildt betaget af den smukke og farlige
Katinka, som er gift med Sydafrikas kommende guvernør. Hun burde
være i Hals magt, for Hals far, englænderen Sir Francis Courteney,
har ombragt det hollandske skib, som førte guvernøren og hende til
Sydafrika, så de er nu hans gidsler. Men Katinka er langt fra en
skræmt kvinde. Hun forfølger Hal, og han er som et lam i hendes
hænder. Og da Hal og hans far og hele besætningen på det engelske
skib ender i fængsel i Kap det Gode Håb, er det da heller ikke

Katinka, der hjælper ham. Det er derimod den smukke Sukeena, der
er slave hos Katinka. Hun finder på en måde at komme i kontakt med
fangerne på - hendes egen bror er iblandt dem. Og da det en dag
lykkes dem at flygte, flygter hun med dem, og Katinka får sin

velfortjente straf. Men der er lang vej tilbage til det sted på kysten,
hvor Hals far gemte guldskatten fra det hollandske skib. Og der er

mange fjender, der vil udrydde dem.
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