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Craig Mellow Zimbabwe; det land han nu vender tilbage til. Men det viser sig snart, at Zimbabwe stadig er en

heksekedel af stammehad, vold og koorruption.

Craig søger at holde sig uden for alt dette og koncentrerer sig om genopbygningen af det gamle Ballantyne-
imperium under en ny tids betingelser.

Han må imidlertid indse, at det er umuligt at komme videre uden et opgør med de kræfter, der skruppelløst
udnytter situationen til at pleje deres egne og økonomiske interesser.

I "Leoparden jager i mørke" skildrer Wilbur Smith en verden fuld af gru og mørke. Det ny Zimbabwe er et
land, der er hærget af bogerkrigen, hvor århundreders stammehad stadig ulmer, hvor volden er en del af

hverdagen, og hvor enkelte stærke kræfter forfølger deres mål med en rystende hensigtsløshed.

Wilbur Smith er født i Zimbabwe (det tidligere Rhodesia) i 1933. Han er britisk statsborger og vidt berejst.
Han har udgivet over 30 bøger, der i gennemsnit hver har solgt over tre millioner eksemplarer. Wilbur Smith

er hjemme i sit stof, hvad enten han skriver om de sorte radikale, de hvide afrikanere eller om
stammetraditioner i Afrika. Han er kendt for sin utroligt omhyggelige research og for sine medrivende

naturbeskrivelser.
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