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Kongerige Robyn Young Hent PDF Året er 1306, og Robert Bruce har fået opfyldt sin store ambition: at blive
kronet til Skotlands konge. Det har til gengæld givet ham to problemer. Dels bliver den engelske konge så
rasende, at han samler en hær og marcherer mod nord for at generobre det land, han betragter som sit. Dels

har drabet på rivalen John Comyn vendt mange af Roberts landsmænd mod ham.

Robert står tilbage med en kongekrone, men uden land og uden autoritet, og han flygter ydmyget til de
vestlige øer. Her går han sammen med nogle få trofaste adelsmænd i gang med at genopbygge sin position, og

i 1314 møder han omsider den engelske hær i det slag, der endegyldigt afgør Skotlands fremtid.

KONGERIGE er tredje bind i Robyn Youngs trilogi om Skotlands kamp for selvstændighed, som indledtes
med OPRØR og OVERLØBER. Alle tre bind kan læses hver for sig.
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