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Aziru er flygtet fra piraternes ø sammen med Sinuhe, der viser sig at gemme på flere hemmeligheder. Sammen
sætter de kursen nordpå.

Aziru er fast besluttet på at rense sig for anklagen om, at han skulle have forgiftet kongens skatteopkræver.
Men der er lang vej til Byblos, og selv om hans rejsefælle er en forbavsende god jæger, håber de hver dag at

møde et skib, så de kan komme hurtigere hjem.
En dag sker miraklet, men der venter dem en slem overraskelse og mange nye farer, inden Aziru endelig kan

vende hjem og tage opgøret!

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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