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Korstog Robyn Young Hent PDF Acre 1274. Efter mange års blodig krig er det lykkedes det hemmelige

broderskab at opnå våbenhvile mellem kristne og muslimer i Det Hellige Land. Men den unge tempelridder
Will Campbell frygter, at de er blevet forrådt. Den engelske konge forbereder et nyt korstog, og i selve Acre
lurer en endnu større fare. En skare vesterlandske handelsmænd, som har tjent gode penge på våben og slaver,
udtænker en plan, som skal få hadet blandt Østens muslimer til at blusse op på ny. Og i Egypten konspirerer
sultan Baybars’ søn mod sin egen far for at få ham til at angribe de kristne og uddrive dem fra Det Hellige
Land en gang for alle. Tempelridderne er trængt fra alle sider, og Will Campbell – der selv er splittet mellem
sin ed til tempelridderne, sin rolle i det hemmelige broderskab og sin pligt over for Elwen, kvinden han
elsker, men aldrig vil kunne gifte sig med – sendes ud på en hemmelig mission. Korstog er andet bind af

Robyn Youngs fængslende romantrilogi om det sidste store korstog.
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