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Slugten Wilbur Smith Hent PDF Mussolini planlægger at invadere Etiopien, da den elegante engelske officer
Gareth og den barske amerikaner Jake – et par eventyrere, som forsøger at udnytte den spændte situation
mellem Italien og Etiopien – mødes i Dar es Salaam. De erhverver fem udrangerede panservogne, som de

sælger til en etiopisk prins. En betingelse for handelen er, at Gareth og Jake leverer panservognene i Etiopien.
 

Det er en farefuld færd, da panservognene skal smugles flere hundrede kilometer gennem fjendtligt
territorium. De får følgeskab af den amerikanske journalist Vicky, der skal rapportere om begivenhederne i
Etiopien. Begge mænd bliver tiltrukket af den smukke og temperamentsfulde kvinde, og snart må de to

eventyrere sande, at i krig og kærlighed gælder alle kneb…   

OM SLUGTEN
"Rapt fortalt, med dejligt karikerede personer, og en skildring af et solsvedent Afrika, som altid hos Smith får

sit eget liv, er dette ren underholdning, men gedigen og god underholdning." - Karsten Just, lektør.
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