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"Conn Iggulden er blændende til historisk fiktion ... De bøger slipper man ikke, før solen er gået ned over
Djengis og hans stepperyttere." - Hans Engell, Ekstra Bladet

En kriger, som regerede en 1/5 af verden med styrke og visdom.

En lærd, som erobrede et imperium større end både Alexander den Stores og Cæsars

En bror, som forrådte sin egen for at beskytte en nation

EROBREREN fortæller historien om Kubilai Khan (1215-1294) - Djengis Khans barnebarn. Han blev den
sidste af de store khan, men også den første kejser af det mongolske Yuandynasti, der herskede over

mongolernes ærkefjende: Kina.

EROBREREN er 5. og sidste 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 Stillhavet i øst til Donau i Vest.
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