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Steve Saint var bara fem år när hans pappa brutalt mördades av
waodan ikrigare, män i den våldsammaste kultur som någonsin

funnits. Men i en historia nästan för fantastisk för att vara sann, lär
Steve till slut känna - och till och med älska - samma människor som

stack spjuten i hans pappas kropp.

Det brutna spjutet är ett spännande och gripande missions äventyr
som uppmärksammats världen över och även filmatiserats.

"När jag var liten grät jag, men nu förstår jag."

Steve Saint var bara fem år när hans pappa brutalt mördades av
waodani krigare, män i den våldsammaste kultur som någonsin

funnits. Men i en historia nästan för fantastisk att vara sann, lär Steve
till slut känna - och till och med älska - samma människor som stack

spjuten i hans pappas kropp.

Årtionden efter spjutattacken fattar Steve och hans familj det svåra
beslutet att lämna sitt bekväma liv i USA och återvända till djungeln



för att bo bland waodanierna.

I Det brutna spjutet ger Steve sig in i ett äventyr som delvis är likt
Indiana Jones , delvis en tidsresa, delvis romantiskt och delvis ett
andligt sökande. I kampen med att samordna sina två mycket olika
världar lär sig Steve sanningen om sin pappas tragiska död. När han
slutligen accepterar detaljerna från den dagen, ställs Steve inför en

ny utmaning: att lära waodanierna leva utan honom.

Steves otroliga sanna historia handlar om skrämmande utmaningar,
plågsamma förluster och spännande belöningar - alla författade av

Den som väver samman historien i varje liv.

Om författaren
Steve Saint växte upp i Ecuador i nära samspel med waodanierna .
Hans pappa, Nate Saint, var en av de fem missionärer som blev

martyrer i sina försök att närma sig waodanierna. Efter sin examen
från Wheaton College, startade Steve flera framgångsrika företag .
Han har också varit missionär i Västafrika, Centralamerika och

Sydamerika. På begäran av waodaniernas äldste återvände han till
Amazonas 1995, tillsammans med sin familj. Steves upplevelser i
djungeln fick honom att etablera I-TEC, en ideell organisation som
assisterar den "dolda församlingen" på dess resa mot oberoende,

självförsörjning och mognad.
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