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Sága rodu Courtneyů: Ptačí vodopády -
Wilbur Smith ke stažení PDF Příběh začíná
na evropských bojištích v 1. světové válce,
kde se poprvé sejdou dvě hlavní postavy.
Generál Sean Courtney a Mark Anders.

Mark, výborný odstřelovač, je zraněn a vrací
domů za svým dědou do jihoafrické divočiny.
Objeví však pouze napůl rozbořený dům a
zpustlé pozemky, které získala firma na
produkci cukrové třtiny a Marka ihned
vyhodí. Ale on tuší, že šéf této firmy v

Ladyburgu má prsty ve smrti jeho dědečka, o
které se dozví od známých. Jeho děda, Johna
Anderse, prý totiž potkala nehoda při lovu,
střelil se a zemřel. Mark Anders tomu ovšem
nechce věřit a tak se vypraví do Ladyburgu a
získává informace o hlavním vedení firmy,
kde je šéf Dirk Courtney, vyděděný syn

slavného generála Seana Courtneye. Mark si
najde práci, jako prodavač automobilů. Tady

se dokonce znovu potká se Seanem
Courtneyem a jeho dcerou Storm. Sean v
něm pozná vojáka, se kterým se setkal na
bojištích, vycítí zněj talent a tak ho přijme
jako svého asistenta. Mark se tedy přestěhuje
do domu Courtneyových. Celkem zapadne do
života rodiny. Spolu s generálem potlačí
Johannesburskou vzpouru komunistických
dělníků a to hlavně díky Markovi, který musí
vyzradit vše co ví o svém známém Fergusovi
a příteli z války, který patří mezi hlavní

buřiče, a kterého nakonec sám zabije. Mark
se zamiluje do Storm. Má s ní dítě, o kterém
ale neví, neboť pýcha Storm nedovolí, aby
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mu o tom řekla. Mark se mezitím ožení s
Marion kterou poznal v Ladyburgu a

odstěhuje se do Chaka's Gate, což je přírodní
chráněná oblast. Zdejší divočinu má zde
Mark jako správce chránit a za pomoci

Seanových pěněz sem vrátit původní zvěř,
která odtud již témeř vymizela. To se však
nelíbí Dirkovi Courtneyovi, který chce na
tom místě vybudouvat obrovskou přehradu.
Mark dozví pravdu o smrti svého dědy. Ví, že
vrahem je Dirk a jeho věrní spolupracovníci.
Důkazy však nemá a tak věci dojdou tak
daleko, že Dirk ovládne Chaka's Gate a

začnou přípravy na stavbu přehrady. Pomůže
mu k tomu i incident při kterém lvice chránící
svá mláďata napadne Markovu manželku
Marion a zabije ji. Mark vyhledá Storm,

ožení se s ní, přivede ji k sobě do svého domu
a s její pomocí zadrží najatého vraha

Hobdaye, který se sám pokoušel Marka
několikrát zabít. Dostanou z něho doznání
avšak svědek a zapisovatel Petr Botes, je

zradí a vše řekne Dirkovi. Ten udělá patřičné
kroky, neboť kdyby se Hobdayovo svědectví
dostalo na veřejnost, byl by zničen. Manželé
Courtneyovi a Mark jsou vlákáni do pasti a
jejich auto spadne do řeky. Dirk zabije
vlastního otce. Jediný kdo celou událost
přežije je Mark a ten Dirka Courtneye

zastřelí. Ze Storm se později stane úspěšná
malířka a z Marka definitivní správce Chaka's

Gate.
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