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Tigerens bytte Wilbur Smith Hent PDF Fra verdens største historiefortæller kommer her en fængslende og
åndeløs fortælling om intriger og bedrag, der fører Courtney-familien tættere sammen, men også truer med at

rive dem fra hinanden.

Malabarkysten er fyldt med farer: grådige handelsmænd, frygtløse pirater og hævnlystne mænd. Men for en
Courtney kan den største fare vise sig at være hans egen familie. Da Tom Courtney vender sit skib mod

ukendte destinationer finder han endelig sin skæbne - og bestemmer uden at vide det hele Courtney-familiens
fremtid.

Toms nevø, Francis Courtney, søger formue og hævn i Sydafrika, da hans fars spillegæld efterlader ham i stor
fare og uden en krone på lommen. Men da han ankommer afsløres en sandhed, der efterlader ham overvældet.
I mellemtiden forfalder Toms søn, Christopher Courtney, til forræderi, vold og bedrag, da han bliver uvenner

med sin far og forsøger at skabe sin egen vej i verden.
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