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Cæsar¤Guders blod Conn Iggulden Hent PDF Forlaget skriver: Julius Cæsar er blevet myrdet. Nationen er i
sorg. Det er tid for blodig hævn. Roms store helt Julius Cæsar er blevet brutalt myrdet af sine nærmeste
allierede. De kalder sig Liberatores. Men Liberatorerne har undervurderet én mand: Cæsars adoptivsøn

Octavian. Nu vil han hævne farens død.Octavian allierer sig med gamle rival Marcus Antonius, og intet kan
stoppe dem i jagten på gerningsmændene. Det største had er rettet mod Brutus, Julius Cæsars barndomsven

og forbundsfælle, som nu leder de selvudnævnte konspiratorer. Da folket samles i Roms gader, må
Liberatorerne møde deres skæbne. Nogle flygter ud af byen, andre undslipper ikke folkets vrede. Ikke én dør

en naturlig død. Og for Brutus kommer regnskabets time ved Slaget ved Filippi. 

Guders blod er femte og sidste bind i Conn Igguldens historiske romanserie Cæsar, der er blevet en succes
verden over. I serien findes desuden Roms porte, Kongers død, Sværdenes mark og Krigens guder. 

»Begavet og overbevisende fortælling ... Den bedste i serien«
- Sunday Times  
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