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Knogler i sandet Conn Iggulden Hent PDF Djengis Khan har forenet de mongolske stammefolk til én nation,
og han har sejret i den lange krig mod kineserne - stammefolkenes arvefjende gennem mere end tusind år. Nu
marcherer han med sin enorme hær langt mod vest for at kæmpe i de muslimske områder i Centralasien, hvor

hans udsendinge har været under angreb. Områderne er under Shah Mohammeds herredømme, og den
mongolske hærfører og hans folk må stå ansigt til ansigt med en fjende langt mere magtfuld, end de har mødt

hidtil. Samtidig må han kæmpe på de indre linjer; hans sønner er splittede af indbyrdes magtkampe og
Djengis må vælge mellem dem, inden de ødelægger det, han har bygget op.   Knogler i sandet er tredje bind i
Conn Igguldens dramatiske romanserie om den mongolske fyrste Djengis Khan og hans efterkommere. Et
familiedynasti som i 1200-tallets skabte det største imperium, verden endnu har set – fra Stillehavet i øst til
Donau i vest.   ”Denne episke fortælling om en historisk helt er fortalt med kraft og nerve … Læs bogen før

Hollywood tager over.” - Daily Express
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han har sejret i den lange krig mod kineserne - stammefolkenes
arvefjende gennem mere end tusind år. Nu marcherer han med sin
enorme hær langt mod vest for at kæmpe i de muslimske områder i
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mongolske hærfører og hans folk må stå ansigt til ansigt med en
fjende langt mere magtfuld, end de har mødt hidtil. Samtidig må han
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magtkampe og Djengis må vælge mellem dem, inden de ødelægger
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Khan og hans efterkommere. Et familiedynasti som i 1200-tallets
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