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Northumbriens vikingehersker, kong Sigtryggr, og saksernes dronning Æthelflaed har sluttet våbenhvile. Så

nu får Englands største kriger, Uhtred af Bebbanburg, endelig chancen for at generobre det hjem, hans
svigefulde onkel stjal fra ham for mange år siden.

Men en ny fjende melder sig på banen, da den frygtindgydende Constantin af Skotland går ind i kampen om
England, og den usikre fred er i fare for at udvikle sig til en altudslettende krig. Ingen fjende, ny eller

gammel, skal dog afholde Uthred fra at kæmpe for sit hjem. Han er herre af Bebbanburg og skyr ingen midler
for at hævde sin fødselsret.

Flammebæreren er den tiende bog i Bernard Cornwells serie 'Saksernes fortællinger'.

Bernard Cornwell (f. 1944) har et langt forfatterskab bag sig og bliver kaldt en af nutidens største forfattere af
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