
Kongens thegn
Hent bøger PDF

Martin Jensen

Kongens thegn Martin Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Thegn Halfdan er nu ikke mere Halfdan Jordløs.
Langt om længe har kong Knud tildelt ham jord nær Shaftesbury i jarl Godwins jarledømme Wessex. Halfdan

trives med sine mange gøremål som stormand, selv om det fortsat nager ham, at han måtte lade
kvindemorderen Ælfric gå fri, blot fordi han stod under jarl Godwins beskyttelse.

Tiden sammen med Winston Tegner som Kongens Hunde er endeligt lagt bag ham, tror han. Men en dag
bliver han opsøgt af Winchesters herredsfoged Axulf, som beder ham og Winston om hjælp. Et i Axulfs

varetægt betroet skrin fra kong Knud til Godwin er blevet stjålet. Et skrin, der indeholdt en betydelig mængde
mønter, guld og dokumenter.

Jagten på tyven og kisten udvikler sig hurtigt i uventet retning. Den formodede tyv er som sunket i jorden, og
var han i det hele taget ene om udåden?

Og så begås der et mord i et af byens klostre! Er der et sammenhæng til tyveriet? Og er det en tilfældighed, at
Ælfric er i byen?

Kan Halfdan og Winston finde den skyldige, og hvis de kan, kan de så få ham dømt?

´Kongens thegn´ er syvende og sidste bind i serien om Halfdan og Winston
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