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Den hedenske herre Bernard Cornwell Hent PDF England er i krise ved starten af det tiende århundrede.
Alfred den Store er død, og Edward, hans søn, regerer som konge. Wessex overlever, men freden kan ikke

holde: Danerne i nord, ledet af vikingen Cnut Langsværd, er rede til at invadere og giver ikke op, før kronen
er deres.

Uhtred, en af Alfreds største krigere, som nu er i unåde hos den nye konge, må lede en hær af udstødte i nord
for at generobre sit gamle hjem, fæstningen Bebbanburg.

I DEN HEDENSKE HERRE vil loyaliteten blive sat på prøve og mænd falde, når hele det saksiske kongerige
bliver ledt ud i den blodigste kamp til dato mod danerne; en krig, som vil afgøre skæbnen for alle konger og

hele den engelske nation.

Bd. 1: Det sidste kongerige
Bd. 2: Den danske rytter
Bd. 3: Nordens herrer
Bd. 4: Sværdsang

Bd. 5: Det brændende land
Bd. 6: En konges død
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