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Normannerne Jack Ludlow Hent PDF Sejr, nederlag, forræderi og hævn kombineres i en intens kamp, der
tester selv de stærkeste bånd.

Da de bliver nægtet at tjene deres hertug, drager de to ældste sønner, Wilhelm og Drogo, sydpå for at prøve
lykken som lejesoldater i det italienske magtopgør mellem Byzantium, Salerno, Capua og Den Katolske

Kirke med paven i spidsen. De baner således vejen for deres brødre ved hjælp af uforlignelige
kampfærdigheder og tæft for det politiske spil.

Samtidig har 16-årige Guaimar været vidne til normannernes forræderi mod hans far. Han sværger hævn ved
at erobre det lensdømme tilbage, der blev stjålet af Pandulf, prinsen af Capua. Guaimar er forberedt på farerne
ved at gå imod Pandulf, men ikke på sin søster Berengaras handlinger. Berengara har nemlig sine egne planer,
og indtager sammen med Hauteville-sønnerne en dominerende rolle i den komplekse magtkamp i det sydlige

Europa.

Historien er fiktion men baseret på historiske fakta og giver et solidt indblik i denne periodes Europæiske
historie.

“Eventyr og opdagelse på højt plan; listigt sammensatte kampscener, der lugter af blod, sved, og spænding på
fast grund.” - The Literary Review
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Da de bliver nægtet at tjene deres hertug, drager de to ældste sønner,
Wilhelm og Drogo, sydpå for at prøve lykken som lejesoldater i det
italienske magtopgør mellem Byzantium, Salerno, Capua og Den
Katolske Kirke med paven i spidsen. De baner således vejen for

deres brødre ved hjælp af uforlignelige kampfærdigheder og tæft for
det politiske spil.

Samtidig har 16-årige Guaimar været vidne til normannernes
forræderi mod hans far. Han sværger hævn ved at erobre det

lensdømme tilbage, der blev stjålet af Pandulf, prinsen af Capua.
Guaimar er forberedt på farerne ved at gå imod Pandulf, men ikke på
sin søster Berengaras handlinger. Berengara har nemlig sine egne

planer, og indtager sammen med Hauteville-sønnerne en
dominerende rolle i den komplekse magtkamp i det sydlige Europa.

Historien er fiktion men baseret på historiske fakta og giver et solidt



indblik i denne periodes Europæiske historie.
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