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bind i Conn Igguldens ambitiøse og dramatiske fembindsværk om den mongolske fyrste Djengis Khan og
hans efterkommere. Et familiedynasti, som i 1200-tallet skabte det største imperium, verden endnu har set.
Fra Stillehavet i øst til Donau i vest. Temüdjin fra Ulvenes klan er nu udråbt til Djengis Khan, verdens

hersker, og hans mission er klar: De krigeriske stammeklaner i det vidtstrakte mongolske rige skal forenes til
ét nyt rige, én ny samlet nation. Kun samlet kan steppefolket knække det kinesiske kejserdømme, som

igennem mere end 1000 år har splittet dem.

Fjendeland er en overbevisende, dramatisk og farverig, historisk fortælling om en af verdenshistoriens største
erobrere Djengis Khan, som efter sigende havde følgende enkle livsholdning: Lykke er at undertvinge

oprørere og besejre og udslette sine fjender, tage al deres ejendom, få deres undergivne til at jamre, få tårerne
til at løbe ned ad deres ansigt, at ride deres bedste vallakker, at bruge deres kvinders liv og navle som seng, at

kysse dem og suge sødmen af deres røde læber.

Lydbogen er indlæst af Torsten Adler."
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