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»Spännande action eller populärhistoria? Svaret är tveklöst både och ... Simon Scarrows stilistiska förmåga i
kombination med djupa historiska och arkeologiska kunskaper från den aktuella epoken borgar för en
fängslande läsning.« Ölandsbladet
En efterlängtad ny del i Simon Scarrows uppskattade Silverörnserie!
Romarnas erövring av Britannien hotas i de egna leden. Prefekt Cato och centurion Macro måste avslöja
förrädaren för att förhindra ett katastrofalt nederlag.
På Roms gator har en budbärare fångats in. Efter timmar av tortyr avslöjas en sammansvärjning med målet att
förhindra den romerska arméns kampanj mot Caratacus, befälhavare för Britanniens inhemska stammar. En
förrädisk spejare kämpar för att öppna en andra frontattack mot romarna och högsta prioritet är att eliminera
de två romerska soldaterna som står i deras väg.
Samtidigt förföljer de ovetande romarna, med centurion Macro och prefekt Cato i täten, Caratacus och hans
män genom bergen i Britannien. Segern verkar äntligen vara inom räckhåll. Men komplotten mot de båda

hjältarna hotar inte bara deras militära mål utan också deras liv.
Blodsbröder är del 13 i Simon Scarrows actionfylldaSilverörnserie om de omtyckta soldaterna och vännerna
Macro och Cato.
1 Folket fra Selje-serien: Pseudonym for Diane Alfredhsson og Carola Jonsson Haglund (og Jesper Svensson i
de 4 første originalbøkene). I Blodsbrødre-serien. Offisielt 100 års arrangement Lillestrøm Kultursenter.
Billetter kjøpes på følgende måte: Telefon: 64 84 55 50 Kjøp direkte på nett Møt opp på. CC Cowboys tar
turen til Avfallskonferansen i Kristiansand takket være Syklus, hovedsponsor gjennom flere år. Med mange
kjente og kjære låter på topplistene. Nedtelling begynner; Postkort - Roald Amundsen's fødested, Tomta,
Hvidsten, Borge i Østfold Kjøp nå: 2017-06-08 21:30; Pilleboks: 2017-06-08 21:35 Program. Årets program
oppdateres her.
Torsdag; Fredag; Lørdag; Søndag; Øvrig program; Lillestrøm banken1 Stjernespekket på Byfesten!
22.04.2016. Byfesten er så mye mer enn musikk, sier Robert Skrolsvik. Han er svært fornøyd med det som
presenteres under årets.

