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Cæsar 2 - Kongers død Conn Iggulden Hent PDF "I dette bind møder vi den unge Julius i det turbulente og
krigshærgede Middelhavsområde. Her gør han tjeneste i flåden, og da han redder en officer i kamp,

cementeres hans ry som dristig kampleder yderligere. Julius hædres for sin indsats, men når næppe at nyde sin
mindeværdige sejr før han overfaldes og kidnappes af pirater. Først efter mange måneders indespærring

frigives han, og nu vil han have hævn ...

Han rekrutterer sin egen hær, besejrer kidnapperne, og nedkæmper samtidig et gryende oprør i Grækenland. I
mellemtiden i Rom er Sulla blevet myrdet, og Julius anser det for sikkert at vende hjem. Den skønne Cornelia

har født ham en datter, Julia, og vor unge krigshelt kan genforenes med sin barndomsven Brutus.

I Rom modtages og hyldes Julius som en stor krigsherre - og dermed også som en potentiel fare for sine
politiske fjender. Men en ny krise af langt større dimensioner truer: En slavehær af gladiatorer nærmer sig den
romerske by, og oprørslederen er ingen andre end den frygtløse gladiator Spartakus. Forude venter ét af de

mest blodige slag, de to barndomsvenner hidtil har deltaget i ...

Lydbogen er indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen."

 

"I dette bind møder vi den unge Julius i det turbulente og
krigshærgede Middelhavsområde. Her gør han tjeneste i flåden, og
da han redder en officer i kamp, cementeres hans ry som dristig

kampleder yderligere. Julius hædres for sin indsats, men når næppe
at nyde sin mindeværdige sejr før han overfaldes og kidnappes af

pirater. Først efter mange måneders indespærring frigives han, og nu
vil han have hævn ...

Han rekrutterer sin egen hær, besejrer kidnapperne, og nedkæmper
samtidig et gryende oprør i Grækenland. I mellemtiden i Rom er
Sulla blevet myrdet, og Julius anser det for sikkert at vende hjem.
Den skønne Cornelia har født ham en datter, Julia, og vor unge

krigshelt kan genforenes med sin barndomsven Brutus.

I Rom modtages og hyldes Julius som en stor krigsherre - og dermed
også som en potentiel fare for sine politiske fjender. Men en ny krise
af langt større dimensioner truer: En slavehær af gladiatorer nærmer

sig den romerske by, og oprørslederen er ingen andre end den
frygtløse gladiator Spartakus. Forude venter ét af de mest blodige

slag, de to barndomsvenner hidtil har deltaget i ...

Lydbogen er indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen."
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