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Overløber Robyn Young Hent PDF Året er 1299, og kong Edward af England har ikke opgivet sin drøm om
at samle de britiske øer under den engelske krone. Men hvor det for længst er lykkedes ham at knuse Wales,

kæmper skotterne stadig indædt for deres selvstændighed.

Samtidig er Skotland svækket indadtil. Den seneste konge døde i 1286, og de mange magtfulde skotske
familier kan ikke blive enige om, hvem der skal være hans efterfølger.

En af aspiranterne er Robert Bruce. Hans slægt har kongeblod i årerne og har i generationer bejlet til tronen.
Nu erkender han, at kampen ikke kan vindes på slagmarken.

I stedet udklækker han en snedig, men dødsensfarlig plan, som betyder, at han må forlade alt det, han har
kært, og sværge sin værste fjende troskab.

“Overløber” er andet bind i Robyn Youngs trilogi om den skotske kamp for selvstændighed, som indledtes
med “Oprør”. Alle tre bind kan læses hver for sig.
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