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Afrikas Horn Wilbur Smith Hent PDF Hector Cross er tidligere major i det britiske specialkorps SAS og ejer
et stort sikkerhedsfirma. I det lille emirat Abu Zara opererer Bannock Oil. Firmaets direktør Hazel får en

alvorlig forskrækkelse, da hun under et besøg i Abu Zara får en ufuldstændig sms fra datteren Cayla om, at
denne har set bevæbnede mænd om bord på familiens lystyacht i det Indiske Ocean. Skibet er blevet

overtaget af pirater, der har fået oplysninger om dets position af araberen Rogier alias Adam – tilsyneladende
bare en steward, men han tilhører en indflydelsesrig klan i en somalisk provins. Han har charmeret Cayla, så
hun har taget ham som elsker. Adam og hans slæng sænker båden og bortfører Cayla til Adams bedstefars

palads. Adam og bedstefaderen tilhører en fanatisk gruppe, The Flowers of Islam – men hvad Hector ikke ved
er, at han har dræbt tre af bedstefaderens sønner, så der også er en personlig blodfejde med i spillet. Planen er
at lokke Hector & co. til paladset for at befri Cayla, og for at sætte gang i sagerne sørger Adam for, at Cayla
bliver udsat for massevoldtægt og sender en film af episoden til Hazel. Aktionen går i gang, og det lykkes for

dem at slippe væk.
Hector og Hazel forelsker sig i hinanden, og hun køber hans firma, og alt ånder fred i et par år. Men så slår

Adam & co. til igen, bl.a. forsvinder Cayla igen - og hævntogtet er i gang.

Afrikas Horn er et actionmættet drama, hvor retfærdighed sker fyldest til sidst.

"Afrikas Horn" af den garvede sydafrikanske bestsellerforfatter Wilbur Smith er en veltilrettelagt, veludført
spændingsroman, der nægter at svigte sin læser."

- Berlingske
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Bannock Oil. Firmaets direktør Hazel får en alvorlig forskrækkelse,
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