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Legionæren II Jens J\u00f8rgen Hansen Hent PDF Historisk action roman. Den unge romerske legionær
Marcus forfremmes efter kampene mod germanerne til 3. kommanderende over centuriet, der bevogter

dæmningen, som udgør grænsen mod Germanien. To af legionens hærafdelinger har brandhærget landet nord
for grænsen, og der går et par år, hvor centuriet, der nu er blevet omdøbt til 3. centurie, tilføres nyt mandskab
og befæster deres stilling yderligere. Marcus møder og forelsker sig i en slave, Maria, men lider under denne
forelskelse, da han som legionær ikke kan gifte sig med hende. I nord planlægger germanerne et storangreb
mod romerne, og som en del af denne plan skal centuriet nedkæmpes sammen med de andre grænseposter.
Hilthred, den ondsindede germanske høvdingesøn, som med nød og næppe har overlevet de sidste kampe,

bliver den som endnu en gang skal lede angrebet på centuriet. Og denne gang holder forsvaret af dæmningen
ikke. Om forfatteren: Jens Jørgen Hansen er født i Vestjylland nær Varde og er uddannet cand.scient. fra

Århus Universitet. Han underviser på Herning Gymnasium. "Legionæren 1 - 6. centurie" er hans debut som
forfatter. Flaptekster: "Hvor er fjenden?" spurgte Centurionen forundret. "Jeg ved det ikke. Ovre i skovbrynet,

men hvor mange?" svarede Optio hans spørgsmål.  "Måske er de ved at gå os i ryggen. Se røgen ovre fra

landsbyen. Den må være i gang med at brænde helt ned," sagde Marcus med en stor knude i maven. Hvad

med Maria?  "Du har ret. 16 mand ud mod syd, Optio. Forhåbentlig kommer patruljen mod øst tilbage, så snart

de støder ind i problemer."  Der lød råb fra dæmningen, og de vendte blikket mod nord. Som en ond drøm, der

gentager sig igen og igen, så de fem mørke ryttere ride frem til dæmningens nordre ende.  "Det kan da ikke

være den samme? Du brændte ham da op, så vidt vi så," sagde Centurionen med vantro i stemmen.

 

Historisk action roman. Den unge romerske legionær Marcus
forfremmes efter kampene mod germanerne til 3. kommanderende
over centuriet, der bevogter dæmningen, som udgør grænsen mod
Germanien. To af legionens hærafdelinger har brandhærget landet
nord for grænsen, og der går et par år, hvor centuriet, der nu er

blevet omdøbt til 3. centurie, tilføres nyt mandskab og befæster deres
stilling yderligere. Marcus møder og forelsker sig i en slave, Maria,
men lider under denne forelskelse, da han som legionær ikke kan



gifte sig med hende. I nord planlægger germanerne et storangreb
mod romerne, og som en del af denne plan skal centuriet nedkæmpes

sammen med de andre grænseposter. Hilthred, den ondsindede
germanske høvdingesøn, som med nød og næppe har overlevet de
sidste kampe, bliver den som endnu en gang skal lede angrebet på
centuriet. Og denne gang holder forsvaret af dæmningen ikke. Om
forfatteren: Jens Jørgen Hansen er født i Vestjylland nær Varde og er
uddannet cand.scient. fra Århus Universitet. Han underviser på

Herning Gymnasium. "Legionæren 1 - 6. centurie" er hans debut som
forfatter. Flaptekster: "Hvor er fjenden?" spurgte Centurionen

forundret. "Jeg ved det ikke. Ovre i skovbrynet, men hvor mange?"
svarede Optio hans spørgsmål.  "Måske er de ved at gå os i ryggen. Se

røgen ovre fra landsbyen. Den må være i gang med at brænde helt
ned," sagde Marcus med en stor knude i maven. Hvad med
Maria? "Du har ret. 16 mand ud mod syd, Optio. Forhåbentlig

kommer patruljen mod øst tilbage, så snart de støder ind i
problemer." Der lød råb fra dæmningen, og de vendte blikket mod

nord. Som en ond drøm, der gentager sig igen og igen, så de fem
mørke ryttere ride frem til dæmningens nordre ende.  "Det kan da ikke

være den samme? Du brændte ham da op, så vidt vi så," sagde
Centurionen med vantro i stemmen.
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