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Rekviem Robyn Young Hent PDF Året er 1295. Det kristne imperium i Det Hellige Land ligger i ruiner, og
tempelridderen Will Campbell er tilbage i Paris.

Tempelridderordenen har allieret sig med Wills gamle fjende, Kong Edward af England, og har afgivet løfte
om at hjælpe kongen i krigen mod Skotland. Denne fjendtlige pagt mod Wills hjemland sætter hans tro og
loyalitet på alvorlig prøve, samtidig med at forholdet til hans datter Rose forværres og driver hende ud i en

farlig kærlighedsaffære.

Forrådt af sine egne, og alt hvad han hidtil har troet på, står han over for sit livs sværeste valg. Skal han blive
i ordenen og udkæmpe en krig, han ikke længere tror på, eller skal han bryde ud og kæmpe sin egen kamp for

freden, om så det betyder at kæmpe på Skotlands side?

Slaget om Det Hellige Land er tabt. Tempelriddernes sidste store slag er begyndt. Med Rekviem afslutter
Robyn Young sin romantrilogi om tempelridderen Will Campbell, som indledtes med Broderskabet og

Korstog.
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