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frygtløse og samvittighedsfulde ridder Hialmar

•Velfortalt, spændende historie om Danmark i 1400-tallet
•Til læsere i alle aldre og begge køn

Vi følger den meget unge og idealistiske, men også meget modige, handlekraftige og pligtopfyldende ridder,
Herr Hialmar Gunwardsøn til Tyrholt i 1415, hvor han gør sig fortjent til De gyldne sporer og i hans første

svære tid som ridder kulminerende med kampe i drabelige ridderturneringer i Lübeck.

Hialmar bliver sendt til England af sin nye herre, kong Erik af Pommern. Her ruster kong Henry den femte sig
til krig imod arvefjenden Frankrig.

Hialmar slutter sig til hæren i følgeskab af sin trolovede, Arina, samt væbneren Erland, kammerpigen Hedvig
og pagen Guster, og han får brug for al sin styrke og udholdenhed for at leve op til ridderstandens krav om

vilje, evne og mod.

Hialmar oplever på nærmeste hold de blodige slag og viser sig som en fortræffelig ridder og kriger, og
udmærker sig i den grad i slaget ved Azincourt.

Vores helt vendt tilbage til Danmark, hvor han møder kong Erik, der godt kan bruge en krigshærdet ridder i
sit spil og kamp med hansestæderne. Hialmar bliver hurtigt hvirvlet ind i et magtspil, hvor han intet kan stille

op; middelalderens krige og magtspil er en farlig blanding for en ung idealistisk ridder.
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