
Azincourt
Hent bøger PDF

Bernard Cornwell

Azincourt Bernard Cornwell Hent PDF Nicholas Hook er en engelsk bueskytte, der tilsyneladende

bliver tiltrukket af ballade, hvor end han går. Nicholas Hooks herre sender ham til London, men hans stædige
og selvrådige opførsel leder ham til begivenheder, der ender med, at han bliver gjort fredløs. Nicholas Hook
tager over Kanalen og bliver en del af de engelske lejetropper, der beskytter Soisson imod franskmændene.
Belejringen af Soisson ryster Europa i dets grundvold og driver Nicholas Hook tilbage til England, hvor han

bliver indskrevet som bueskytte i Henrik V‘s hær under den berygtede Sir John Cornwaille. Hæren er
uovertruffen, men sygdom og den uventede franske modstand i Harfleur har reduceret den, og kaos og
forvirring hersker. Henrik V nægter stædigt at acceptere sit nederlag og leder i forfærdeligt vejr sine

formindskede styrker til det, alle forventer, vil blive den uundgåelige katastrofe.

Azincourt er et af de mest kendte slag i verdenshistorien. Det blev

udkæmpet mellem to meget ulige hære, som tørnede sammen under barske vilkår på Sankt Crispins dag 1415.
Det endte med en ekstraordinær sejr, som er blevet fejret i England, længe før Shakespeare skrev Henrik V.

Bernard Cornwell har længe ønsket at skrive beretningen om dette slag

og skildre virkeligheden bag myterne.

"Cornwells fortælling er mesterlig og i højeste grad vel-researchet."

- Observer

Bernard Cornwell (f. 1944) er af Washington Post blevet kaldt en af nutidens største forfattere af historiske
romaner. Anne Knudsen priser Bernard Cornwell til skyerne som en af de bedste inden for sin genre. Bernard

Cornwell er englænder, men bor i USA.
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