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OMSCHRIJVING

Rome, 70 v.Chr. Tegen de achtergrond van Caesars gewelddadige machtspolitiek vechten vier mensen
voor hun bestaan. Tarquinius, een Etruskische krijger en waarzegger; Brennus de Galliër, een gevreesd
gladiator; Romulus, die gedwongen wordt als gladiator te vechten en zint op wraak voor het onrecht dat
hem en zijn tweelingzus is aangedaan. En tot slot is er Fabiola. Zij is net als haar broer Romulus op jonge
leeftijd als slaaf verkocht en belandt in een bordeel, waar haar verleidelijke schoonheid al snel de machtige
mannen van Rome betovert. Onder hen is Brutus, die als moordenaar van Caesar de geschiedenis in zal
gaan.In de verre uithoeken van het Romeinse rijk strijdt een legioen op leven en dood om de grenzen van
het machtige imperium te bewaken en uit te breiden. Daar, ver weg van het politieke gekonkel in Rome,
waar Fabiola een steeds belangrijkere rol in gaat spelen, moeten de drie mannelijke personages hun lot
onder ogen zien...
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Het Verloren Legioen is de 78ste strip van de Rode Ridder. Debuut Orozam, Alida, Beric, Torgal,
Octavius, Magnus, Mordoek

Zopas verscheen in de boekwinkels de Nederlandse vertaling van de bestseller The forgotten legion, een
spannende roman van Ben Kane die zich afspeelt in Rome ...

Rome, 70 v.Chr. Tegen de achtergrond van Caesars gewelddadige machtspolitiek vechten vier mensen
voor hun bestaan. Tarquinius, een Etruskische krijger en waarzegger ...
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