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Den sidste kurér Ulrik Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: "Den Sidste Kurér" er fortsættelsen til den
underholdende og dramatiske serie om munken Isach Trueblood og stridsmanden Jessup Brasks arbejde for
den katolske kirke i 1430'ernes Skotland. Fortællingen er en crossover mellem slagkraftig krimi og historisk

epos - med en bred appel til en målgruppe på 15-100 år. "Den Sidste Kurér" finder sted i en tid, hvor
spændingerne mellem de to riger på den engelske ø, Skotland og England, er stærke, fordret af en krig, der
varede et helt århundrede. Efter mødet med det evige livs beskytter, Lord William Sinclair, og tyveriet af det
han bevogter, jager Trueblood og Brask nu ned igennem Skotland og England. Gennem nogle af de største

bastioner i begge riger og gennem en århundreder lang konflikt mellem naboer, forfølger de tyvenes spor med
livet som indsats. De ved ikke, hvem de forfølger, er aldrig rigtig på sporet af noget, og dem de jager, vil gøre

alt for at stoppe dem. Fragmentet af Recipé, den bandlyste ridderorden Tempelherrernes dybeste
hemmelighed, er både deres beskyttelse og deres dødsdom. Kan de holde sig i live længe nok til at genfinde

det evige liv?
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