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BESKRIVNING

År 45 e.kr. återvänder de romerska centurionerna Macro och Cato till Rom från Andra legionens postering
i Britannien. De har anklagats för att vara inblandade i en officers död och inväntar nu den officiella
utredningen. Men det är inte bara deras framtid som står på spel.Vid den illyriska kusten lägger pirater
beslag på ett antal bokrullar av avgörande betydelse för kejsarens säkerhet och för Roms framtid.
Bokrullarna måste till varje pris återerövras och den kejserlige sekreteraren vänder sig nu till de båda
centurionerna med ett erbjudande de inte kan tacka nej till. De ansluter sig snart till den kejserliga flotta
som ger sig ut på Medelhavet för att spåra upp piraterna. Jakten tar sin början, men oddsen står inte på
romarnas sida: deras motståndare är numerärt överlägsna och har dessutom blivit förvarnade om den
attack som väntar. Macro och Cato står inför ett till synes omöjligt uppdrag och bara en sak är säker: om
de misslyckas kommer det imperium de kämpat för under så många år säkerligen att falla."Profetian" är
den sjätte delen i Simon Scarrows populära Silverörnserie om det romerska riket vid vår tideräknings
början.Simon Scarrow har tidigare arbetat som lärare men är idag författare på heltid. Hans stora intresse
för och kunskaper om antikens värld har bidragit till äkthetskänslan i hans romaner som på ett trovärdigt
sätt fångar atmosfären i det gamla Rom. Hans böcker har översatts till flera språk och bland beundrarna
finns kung Abdullah av Jordanien. Med Centurion presenteras Simon Scarrow för en svensk publik.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Daniels profetia förutsäger tiden för Messias ankomst - jw.org

Profetian nämner "sju veckor, även sextiotvå veckor" - sammanlagt 69 veckor. Handlar det om 69
bokstavliga veckor? Flera bibelöversättningar ...

Legionen | Historiska Media

MEMPHIS. I april 1984 sparrade två lovande ungdomar mot varandra i ett slitet gym i Catskill, New
York. Den legendariske boxningstränaren Cus D"Amato studerade de ...

Den Stora Konspirationen: Så säger profetian om USA

Profetia, substantiv. Profetia är ett budskap som meddelas av en profet. Det rör sig ofta om budskap som
hävdas komma från Gud, genom direkt kommunikation med ...
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