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BESKRIVNING

»Ett underhållande sätt att få historisk kunskap. Förutom all action innehåller Simon Scarrows böcker fina
miljö- och personbeskrivningar.« ÖlandsbladetDel 7 i Silverörnserien. Problemen tornar upp sig vid
Romarrikets östra gräns. De romerska trupperna är i uselt skick och ledarna för legionen är så korrupta att
armén riskerar att tappa kontrollen över området. De båda officerarna Macro och Cato får i uppdrag att
åka till de östra provinserna för att återställa ordningen. Men när de kommer fram möts de av ännu större
utmaningar. De kastas från det ena blodiga äventyret till det andra, samtidigt som vänskapen mellan den
hårdföre Macro och den eftertänksamme Cato sätts på prov.Författaren Simon Scarrow inbjöds
personligen av Jordaniens kung (som är ett fan av Silverörnserien) för att kunna göra research på plats
vilket har resulterat i fängslande och skarpa beskrivningar av Döda havet, bergsstaden Petra och den
överväldigande ökenhettan."Hotet" är den sjunde delen i den populära Silverörnserien. Simon Scarrow
fångar än en gång sina läsare med djupa kunskaper om det romerska riket, med spänning, rappa dialoger
och hög närvarokänsla.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Länge leve demokratin - Avsnitt 1: Hotet inifrån | SVT Play

De flesta forskare är eniga om att människan ligger bakom den senaste tidens klimatförändringar. Men
meningarna om hur vi ska göra för att rädda miljön går ...

Hotet om finanskris | SvD

Hitta billiga hotell och rabatter när du bokar med Hotels.com. Jämför hotellpriser och erbjudanden och läs
objektiva omdömen om hotell.

Hotet - Simon Scarrow - Ljudbok - E-bok - BookBeat

Den 15 september 2008 ansökte den amerikanske investmentbanken Lehman Brothers om konkurs. Men
hur väl rustade är världens ekonomier idag? Var finns obalanserna ...
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