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Lodbrogsønnernes hævn Lasse Holm Hent PDF Foråret 866. En nordengelsk landsby bliver overfaldet af
vikinger. På byens galgeplads står den dansk-saxiske dreng Wulf med løkken om halsen. Mens landsbyen
brænder bag dem, tager angriberne ham med til deres ringborg og kalder ham Rolf. Langsomt går det op for
Rolf, at overfaldet på landsbyen ikke var tilfældigt: Den berømte viking Ragnar Lodbrogs fem sønner – Bjørn
Jernside, Ivar Benløs, Sigurd Slangeøje, Ubbe Frillesøn og Halfdan Hvidsærk – er kommet til England for at
hævne deres far, som er død af slangebid i den northumbriske kong Ællas varetægt. Da brødrenes hævntogt
udvikler sig til en storstilet invasion, og Rolfs egne hemmeligheder gradvist bliver afsløret, starter et kapløb

med tiden. Kan han nå at bevise kongens uskyld og forhindre den massakre, der truer i horisonten?
Lodbrogsønnernes hævn bygger på virkelige begivenheder og er første del af en trilogi om den tidlige

vikingetid.
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