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Tšingis-kaanin elämästä kertova huikea seikkailu alkaa.u003cbr /u003e
u0026#xa0;Mongolian aroilla elämä on julmaa. Kun Susien heimon kaanin toiseksi vanhin poika Temüdžin syntyy,
hänellä on sudenkeltaiset silmät ja kädessään soturin ennusmerkki. Lupaava tulevaisuus kuitenkin romahtaa, kun
salamurhaajat tappavat hänen isänsä jau003cbr /u003e
jättävät perheen nääntymään nälkään. Mutta Susien suku on sitkeää. Kamppailu elämästä ja kuolemasta karaisee
Temüdžinista pelätyn soturin, joka päättää koota itselleen uuden heimon ja nousta pettureita vastaan.u003cbr /u003e
Eikä hän halua vain kostaa. Hän haluaa yhdistää arojen heimot yhdeksi, valtavaksi kansaksi – hänestä on tuleva
ruohomeren kaani, Tšingis-kaani.u003cbr /u003e
Tasankojen susi on viisiosaiseksi kasvavan Valloittaja-sarjan ensimmäinenu003cbr /u003e
osa.
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