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Eller rettere sagt: Danmark er i knæ. Kun København holder stand mod den svenske belejring. Hele
Østdanmark er allerede afstået til Sverige i februar 1658. Skåne, Halland, Blekinge, en del af Norge samt

Bornholm er ikke længere danske områder.

Men sidst på året lægges der planer i både Skåne og på Bornholm. Planer, der med svenske øjne er forræderi.
Med danske øjne heltedåd. Målet er atter at blive dansk!

Som denne bog viser, er der kort vej mellem triumf og tragedie. Mellem succes og fiasko. Mellem kongelige
gaver og en voldsom død på skafottet.

Følg de dramatiske hændelser i Malmø og på Bornholm, midt i en hektisk krigstid og midt i et kongeligt
rænkespil af historiske dimensioner.

Se TV-programmerne om begivenhederne i 1658-59 og mød forfatteren på den indlagte DVD.
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