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Riget ved vejens ende Jan Guillou Hent PDF I det Herrens år 1192 vender Arn Magnusson efter tyve års

bodstjeneste i Det Hellige Land tilbage til Västra Götaland. Med sig hjem har han viden og indvandrere, der
bliver forudsætningen for en ny tid i Europa, og som bidrager til at skabe det nye kongerige Sverige. Ved

Arns hjemkomst er der fred i Västra Götaland. Men Arn og hans elskede Cecilia risikerer at styrte landet ud i
kaos og krig, fordi de er overbevist om, at kærligheden er større end magten. Mod syd intrigerer den danske

ærkebiskop Absalon, og stormagten Danmark har udviklet rytteriet til et farligt våben ... RIGET VED
VEJENS ENDE er 3. bind i Jan Guillous romanserie fra korstogstiden. "Guillou er en stor fortæller, som med
dette store værk har udvidet sit repertoire betydeligt ... flot og fængslende er det. Ekstra Bladet Samlet står
trilogien om Arn som et storslået mindesmærke om en svunden tid – om dengang Norden nok engang

skiftede karakter og ansigt. B.T.
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