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BESKRIVNING

Från dagen den stals från mig hade jag drömt om att ta tillbaka Bebbanburg. Den stora borgen var byggd
på en klippa som var nästan en ö, den var enorm, enda sättet att ta sig dit landsvägen var via en enda smal
stig - och den var min.Vapenvila råder mellan regenten i Northumbria, vikingen Sigtryggr, och Mercias
saxiska drottning Æthelflæd. Och så får Englands störste krigare, Uhtred av Bebbanburg, till sist sin chans
att ta tillbaka det hem hans förrädiska farbror stal från honom för så många år sedan - och som hans
intrigerande kusin fortfarande besitter.Men ödet är outgrundligt, och Uhtred distraheras från sin dröm både
av sina fiender och av de trohetseder han en gång svurit. Nya hot ansluter sig till slaget om Englands
kungadömen när den opålitlige Constantin av Skottland ser möjligheter till erövringar och leder sina
arméer söderut. Englands bräckliga fred är nära upplösning. Men för Uhtred får inget - varken nya
motståndare eller gamla fiender som går samman mot honom - stå i vägen för hans födslorätt. Historiska
romaner står och faller med sina detaljer, och Mr Cornwell skriver som om han gjort en tidsresa till 800-
talets Wessex och tillbaka. - Wall Street JournalTionde boken i Bernard Cornwells historiska romanserie
om Uhtred. Böckerna ligger till grund för tv-serien The Last Kingdom.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Minst 35 gripna vid OS-protest | Aftonbladet

Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra
användarupplevelse. Jag förstår

Fackelbäraren - Pocket Shop

Den internationella bästsäljaren om engelsmännens kamp mot vikingarna Vapenvila råder mellan regenten
i Northumbria, vikingen Sigtrygg, och Mercias saxiska ...

Fackelbäraren - Bernard Cornwell - Bok | Akademibokhandeln

Pris: 55 kr. Pocket, 2018. Finns i lager. Köp Fackelbäraren av Bernard Cornwell på Bokus.com. Boken
har 1 läsarrecension.
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FACKELBÄRAREN

https://www.bo-fi.club/?p=FACKELB%C3%84RAREN&ln=se
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