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BESKRIVNING

Första delen i Simon Scarrows populära Silverörnsserie!Rekryten Quintus Licinius Cato anländer till den
andra legionens läger i Germanien år 42 e.Kr. Livet i den romerska arméns hårdaste legion är tufft för den
boklärde ynglingen. Inte blir det enklare när hans förbindelser till kejsaren leder till att han utses till Optio,
en befordran som skapar avundsjuka och missnöje bland legionens ärrade soldater. Under rutinerade
centurion Macros befäl får Cato chansen att bevisa vad han går för som legionär. Inte minst när det visar
sig vart arméns nästa kampanj skall leda dem - nämligen till landet som betvingade Caesar - Britannien.
Efter marschen västerut utses Cato och Macro att leda ett hemligt uppdrag. Uppdraget drar in hjältarna i en
konspiration mot kejsar Claudius.Legionären är den första delen i Simon Scarrows populära serie om det
romerska riket vid vår tideräknings början. I de spännande romanerna om de två soldaterna Cato och
Macro får läsaren också utforska det romerska riket. Huvudpersonerna Cato och Macro kommer i
bokserien att vara med om fälttåg genom de mörka germanska skogarna, invasionen av de brittiska öarna,
belägringen av Jerusalem och Masada och mycket mer.Författaren Simon Scarrow har arbetat som lärare
men är idag författare på heltid. Han föddes i Nigeria och tillbringade sin uppväxt i flera olika länder. Idag
bor han och hans familj i Norwich i England. Scarrow har alltid varit intresserad av antiken vilket har
bidragit till äkthetskänslan i hans romaner som på ett trovärdigt sätt fångar atmosfären i det gamla Rom,
från de mörka skogarna i Germanien till de heta öknarna Mellanöstern. Hans böcker finns översatta till
flera språk (spanska, portugisiska, tyska, italienska, danska, rumänska, serbiska, tjeckiska, ryska, polska m
m) och bland beundrarna finns kung Abdullah av Jordanien.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Olsson janne - seth - legionären - kriminella episoder del 1 ...

Sv. titel Sv. utgivnår Orig. titel Org. utgivnår Ordning i handlingen Legionären: 2010: Under the Eagle:
2001: 1 Erövringen: 2010: The Eagle's Conquest: 2002

Legionären | SIMON SCARROW | 25 SEK

I den första boken i serien, Legionären, anländer Macro och Cato till Storbritannien 42 e.Kr. De blir snart
inblandade i ett försök att stoppa en förrädisk ...

Legionären | Historiska Media

2009. Historiska Media. Första delen i Simon Scarrows Silverörnsserie! Rekryten Quintus Licinius Cato
anländer till den andra legionens läger i Germanien år 42 e ...
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LEGIONÄREN

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