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BESKRIVNING
Året är 43 e Kr och romarna är i full färd med att erövra Britannien. Efter en hård första drabbning med
fienden är Andra Legionens krigsmoral inte vad den borde vara; många är slitna och trötta, antalet sårade
och döda är stort.Den stridsvane och duglige centurionen Macro förstår snart att han står inför en av sitt
livs allra tuffaste kampanjer. Verkligheten ska dock komma att överträffa hans värsta farhågor.Britannerna
blir en mardrömslik motståndare: de ärbrutala, de är modiga och de är många. För att ha den minsta chans
att besegra en sådan fiende måste Macro förlita sig på list, erfarenhet och militär strategi. Annars är slutet
snart ett faktum för legionen.Det visar sig dock att britannerna inte är den enda faran som Macro och hans
närmaste man Cato måste hålla tillbaka. När kejsar Claudius kommer till Britanniens stränder för att sola
sig i segerns glans framträder en betydligt mer hänsynslös fiende som inte drar sig för något och som
konspirerar mot de egna leden. För att kejsarens lysande seger inte ska omvandlas till ett svidande nederlag
måste Macro och Cato agera snabbt. Tiden är på väg att rinna ut.Erövringen är den andra delen i Simon
Scarrows Silverörnserie, en episk berättelse om det romerska rikets fälttåg under vår tideräknings första
århundrade.Den första delen, Legionären, utkom på svenska 2009.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Erövringen - Ljudbok & E-bok - Simon Scarrow - Storytel
Slutsatsen är att förskollärarna själva behöver vara delaktiga i erövringen undervisningsbegreppet i
förskolan och att förskolechefen har en viktig roll i att ...

Den muslimska erövringen av Spanien | Mikael Karlendal
"en lysande bok om skuld och förlamande livslögner där sanningen avtäcks långsamt" Bäst just nu i Mmagasin "Att ingen av er någon enda gång har frågat ...

Erövringen av Stockholm - Wikipedia
Du måste inte skapa ett konto för att kunna handla hos oss, men fördelarna med att göra det är flera. Du
kan till exempel hålla koll på dina order, spara ...
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