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Legionæren IV Jens J\u00f8rgen Hansen Hent PDF Centuriet sendes til Britannia for at anlægge veje i et
skovområde. En del af mændene stammer fra en kohorte ledet af Claccus, senator Sixtus´ nevø. Under
arbejdet møder Marcus en forhutlet, indfødt familie, der lever i skoven. Af medlidenhed opretter han en
taverne, de kan få et udkomme af. Herved påkalder han sig Claccus´ vrede, da denne selv har økonomiske
interesser i området. Langt derfra går Optio går pension. Han rammes af spilledjævlen og søger tilbage til
Kokken, hvis hjem netop er brændt. Sammen tager de af sted for at fange de røvere, der har stjålet Kokkens
sidste slave. Drømmeren, picternes troldmand, afslører for Marcus, at Maria har født ham en søn oppe i
danernes land, hvor der hersker ufred. Maria og Jon tjener dog godt på ufreden takket være Marias evner
inden for medicin. Da Marcus er ved at have afsluttet sit arbejde, sælger han tavernen til Claccus, men
forleder ham til at tro, at den er langt mere værd end den reelt er. Claccus sværger hævn - en hævn, der

nødvendigvis må koste liv. Uddrag af bogen "Du siger kom for sent. Vidste du, at røverne ville slå til?" "Jeg
havde drømt om det," svarede manden, som var det den mest naturlige ting i verden. Marcus stirrede på ham.
Den bare overkrop var dækket af tatoveringer i alle mulige mønstre. Og dialekten fortalte, at han kom fra
nord, fra picternes land. "Er du troldmand?" "Ja." Marcus gøs lidt. Han havde hørt, at troldmændene var de
farligste af picterne. Troldmanden så det og smilede, "Rolig, lille romer. Jeg gør dig ikke fortræd, selv om jeg
hader romerne. Jeg skylder dig et liv." "Et liv?" spurgte Marcus undrende. Om forfatteren Jens Jørgen Hansen
er født i Vestjylland nær Varde og uddannet cand.scient. fra Aarhus Universitet. Han underviser på Herning

Gymnasium. Læs mere på:  www.legionaeren.dk
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de kan få et udkomme af. Herved påkalder han sig Claccus´ vrede,
da denne selv har økonomiske interesser i området. Langt derfra går
Optio går pension. Han rammes af spilledjævlen og søger tilbage til
Kokken, hvis hjem netop er brændt. Sammen tager de af sted for at



fange de røvere, der har stjålet Kokkens sidste slave. Drømmeren,
picternes troldmand, afslører for Marcus, at Maria har født ham en
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