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BESKRIVNING
Ingen gör det bättre än Cornwell - något som skedde för 600 år sedan känns lika aktuellt och levande som
om det hade varit för 6 dagar sedan. LEE CHILD25 OKTOBER 1415 var en kall och blöt dag. 6 000
engelska soldater var fångade bakom fiendens linjer i den lilla byn Azincourt i Frankrike. Slaget som
utkämpades den dagen är ett av världshistoriens mest berömda. Den engelska hären med sina nedslitna,
sjuka och hungriga män vann över en fransk här som var 5 gånger så stor.Hjältarna i denna historia är de
engelska långbågskyttarna, själva ryggraden i Henrik V:s armé och hans hemliga vapen. Här får vi följa
Nicholas Hook, fredlös krypskytt hemma i England, som kom att bli en av Henrik V:s bästa
soldater.Azincourt är baserad på verkliga personer och händelser, och Bernard Cornwell levandegör fälttåg
och scener på de leriga slagfälten, timmarna av outtröttlig kamp, desperationen hos en här förlamad av
sjukdom och umbäranden och de engelska soldaternas sällan skådade mod. Adelsmän, bönder, bågskyttar
och ryttare - alla kommer de till tals i denna fascinerande skildring av ett slag som intar en lika central roll
i europeisk historia som slaget vid Waterloo.En svårslagen succée.THE GUARDIAN
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Bataille d'Azincourt — Wikipédia
Slaget vid Azincourt utkämpades fredagen 25 oktober 1415 i norra Frankrike som en del av
hundraårskriget mellan England och Frankrike. Det var en betydande seger ...

Slaget vid Azincourt - Wikipedia
Den 25:e oktober år 1415 hade en engelsk här trängt djupt in i Frankrike. 10000 trötta och svultna
engelsmän, märkta av sjukdomar och strapatser hade slagit ...

Azincourt - YouTube
Azincourt, canton of Le Parcq, arrondissement of Montreuil, ... Media in category "Battle of Agincourt"
The following 30 files are in this category, ...
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