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Aziru 1: Skæbnekniven Sussi Bech Hent PDF En actionfyldt odyssé i to bind skrevet af Sussi Bech og Ingo
Milton. Aziru er søn af den rigeste købmand i Byblos og drømmer om at tage på eventyr i fremmede lande
med farens skibe. En dag vender Azirus onkel hjem fra togt. Han giver Aziru en kniv med underlige tegn på
klingen. Men inden Aziru kan nå at sige tak, falder kongens skatmester om i købmandsgården – forgiftet af
den vin, Aziru hentede op fra kælderen. Aziru flygter ned til havnen og skjuler sig på et af sit fars skibe. Snart
er han på vej ud på eventyr – men på en lidt anden måde, end han havde forestillet sig. Ny spændingsmættet

serie for børn 10-14 år, hvor handlingen er henlagt til oldtidens Levanten. AZIRU har været bragt som
føljeton i Weekendavisens børnetillæg FAKTISK.
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