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Micah Clarke Arthur Conan Doyle Hent PDF Historisk roman, der foregår i England 1685. England er i

oprør efter at den katolsk-venlige James II er blevet konge i februar 1685. Bogens hovedperson og fortæller,
den unge Micah Clarke, drager sammen med sin ven Reuben Lockarby og medbringende sin faders gamle

slagsværd fra Cromwell-dagene ud for at slutte sig til de puritanske oprørere under den vege og
ubeslutsomme hertug af Monmouth. Undervejs møder han den gamle lejesoldat Decimus Saxon og den

fallerede londoner-laps sir Gervas Jerome. Ingen af de to har noget bedre at tage sig til, og sammen slutter de
sig til oprørershæren - en broget flok af håndværkere, bønder og religiøse fanatikere - i den lille puritanske

"hovedstad" Taunton i Somersetshire, og derfra følger vi dem videre til det totale nederlag kun en lille måned
senere, da oprørerne slås ned i slaget ved Sedgemoor den 6. juli 1685.

 

Historisk roman, der foregår i England 1685. England er i oprør
efter at den katolsk-venlige James II er blevet konge i februar 1685.
Bogens hovedperson og fortæller, den unge Micah Clarke, drager
sammen med sin ven Reuben Lockarby og medbringende sin faders
gamle slagsværd fra Cromwell-dagene ud for at slutte sig til de
puritanske oprørere under den vege og ubeslutsomme hertug af
Monmouth. Undervejs møder han den gamle lejesoldat Decimus

Saxon og den fallerede londoner-laps sir Gervas Jerome. Ingen af de
to har noget bedre at tage sig til, og sammen slutter de sig til

oprørershæren - en broget flok af håndværkere, bønder og religiøse
fanatikere - i den lille puritanske "hovedstad" Taunton i

Somersetshire, og derfra følger vi dem videre til det totale nederlag
kun en lille måned senere, da oprørerne slås ned i slaget ved

Sedgemoor den 6. juli 1685.
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