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BESKRIVNING

Äventyr och action i romarriketDe erfarna romerska soldathjältarna Macro och Cato står inför en
obeveklig fiende i Britannien. Det är år 52 e Kr och öns västra stammar, ivrigt påhejade av druiderna,
förbereder sig för strid. Men kan deras mod och disciplin mäta sig med de romerska legionärernas?Som
ansvarig för fortet stannar centurion Macro kvar när prefekt Cato tar sig djupt in bland bergen. Cato har
fått i uppdrag att en gång för alla fastslå Roms seger över de infödda genom att krossa druidernas fäste.
Men vinterns isande vindar och snöstormar försämrar den redan svårtillgängliga terrängen, de romerska
truppernas framryckning drar ut på tiden. När Macros patruller rapporterar att de infödda i närheten av
fortet blir allt färre börjar den ärrade centurionen ana oråd. Har den tillförordnade guvernören, legaten
Quintatus, underskattat fienden? Finns det en noggrant upparbetad plan från druidernas sida? I så fall
kommer Cato och hans män få betala priset Druiderna är den efterlängtade 14:e delen i Simon Scarrows
Silverörnserie. De fristående böckerna i serien fångar sina läsare med spänning, humor och djupa
kunskaper om det romerska riket.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Druider - Druidism - Druid & Shaman iFokus

Druiderna hade i denna idealiserade bild en särställning och tillskrevs egenskaper av rättrådighet, klokhet
och hög moral. Det låg alltså nära till hands att ...

Druidgården Umeå

substantiv; singular plural; obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form; nominativ: en
druid: druiden: druider: druiderna: genitiv: en druids: druidens ...

Dags att hjälpa druiderna! | Star Stable

Pris: 54 kr. pocket, 2018. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Druiderna av Simon Scarrow (ISBN
9789175456270) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...
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Druiderna

https://www.bo-fi.club/?p=DRUIDERNA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DRUIDERNA&ln=se
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