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Första delen i Conn Igguldens nya serie om Djingis khan - historiens störste erövrare! Temujin är bara 11 år
gammal när han skickas till sin moders stam för att hitta en hustru men under hans vistelse där dödas hans far,
khan över Vargarna. Klanen fryser ut familjen och de lämnas utan mat eller tak över huvudet för att svälta
ihjäl på den hårda Mongoliska stäppen.
Temujin får en hård start i vuxenvärlden och tvingas lära sig att övervinna naturens faror och människans
ondska. Temujin bygger upp en ny klan av människor som inte tillhör någon stam och han drömmer om att
förena de krigande folken, men för att göra det måste fienden slås ner. När han går i krig mot tartarerna för att
hämnas sin faders död tar han kommandot över Vargarna och de andra stammarna. Steg för steg närmar han
sig drömmen om en khan över alla folken på den enorma oceanen av gräs - en khan under namnet Djingis.
Stäppens krigare är den första delen av fem i Conn Igguldens nya stora serie om de mongoliska furstarna
Djingis och Kublai khan. En familj som på 1200-talet tvärs över Asien skapade det största imperiet världen
någonsin skådat - från Stilla havet i öster till Donau i väster. Conn Iggulden har nått enorma framgångar
världen över med Kejsaren, bara i Sverige såld i hundratusentals exemplar och Stäppens krigare gick direkt
upp på första plats på bestsellerlistorna när den gavs ut i England. "...

en ny serie av talangfullt berättade och beroendeframkallande historiska romaner." Publishers Weekly Om
Kejsaren-serien: "Den storslagna handlingen och tidens andlösa brutalitet väcks frikostigt till liv." Guardian
"En spännande och fartfylld berättelse som skickligt låter en hjälte av renaste vatten bäras fram av historiska
fakta." Dagens Industri Översättare: Lennart Olofsson, Omslagsformgivare: Jojo Form
Stäppens krigare är den första delen av fem i Conn Igguldens nya stora serie om de mongoliska furstarna
Djingis och Kublai khan. Begagnad vara i bra skick. Storpocket 2008 | Beställ den här.
se. 16. Lägg i varukorg.
Kommer jag att följa med på Temudjins makt- och krigsresa i fortsättningen. Köp Stäppens krigare av Conn
Iggulden på Bokus.
00 kr. Stäppens krigare. Läs om Stäppens krigare. Stäppens krigare: 1 (Erövraren): Amazon. Beskrivning
50 kronor inbunden Pris: 50. Här finns bland annat omslag och innehållstexter för STÄPPENS KRIGARE.
Temujin är bara 11 år gammal när han skickas till sin moders stam för att hitta en hustru men under hans
vistelse där dödas hans far, khan över Vargarna.
Stäppens krigare är den första delen av fem i Conn Igguldens nya stora serie om de mongoliska furstarna
Djingis och Kublai khan.

