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Det er lykkedes Arthur at knuse Lancelots opstand, men det har kostet dyrt, og Guineveres bedrag har
efterladt ham vaklende. Samtidig forsøger de saksiske fjender at udnytte hans svækkede position og komme
til magten. Kaos truer med at opsluge Britannien, men Arthur er en årvågen strateg og en erfaren og ædel

krigsherre. Efterhånden som det sidste slag nærmer sig, ruster han sig både fysisk og mentalt til at slås for sejr
ved Mynydd Badon og forhåbentlig også genvinde Guineveres kærlighed.

Men under denne sidste færd mod sejr tilspidses konflikterne med den yngre bror Mordred, der har alderen til
at arve Britanniens trone, og præstinden Nimues trolddomme vil måske vise sig at føre til Arthurs endelige

fald.

Bernard Cornwell har et langt forfatterskab bag sig, som tæller mere end 20 mio. solgte bøger på verdensplan.
Hans trilogi om Arthur er oversat til adskillige sprog og er blevet en international bestseller. På dansk er

desuden udkommet serien om vikingernes erobringer i England.
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