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Grevens mænd Martin Jensen Hent PDF Året er 1333, og i det tyske arbejder afdøde kong Kristoffers søn
Otto på at skaffe sig militær og økonomisk støtte til at erobre Danmark, som Den kullede Greve regerer i

samarbejde med de danske stormænd.

Foged Eske indkaldes til at give møde for grev Gert i Skanderborg for at komme med sit bud på, hvordan
greven skal forholde sig til et tilbud fra hanseaterne – et tilbud, der i høj grad angår Assens. Men hvorfor er
Jyllands mægtigste mænd også gæster ved grevens bord? Og hvordan lykkes det en morder at slå til midt i

den befæstede borg?

I Assens skal sergent Bane og den unge korporal Tade få styr på samarbejdet. Og da nogen dolker en ung
kvinde, bliver de sat på prøve: Kan de trække på samme hammel? Og hvorfor ankommer en hanseatisk
udsending pludselig til Assens midt i de forhandlinger, de troede fogden førte med greven langt borte i

Skanderborg?

’Grevens mænd’ er sjette bind i serien om Eske Litle

“Sproget og skildringerne af daglig- og folkelivet anno 1332 springer så levende og sanseligt ud af siderne, at
de giver rigeligt med læseoplevelser i sig selv.”

Keld Nissen, Berlingske Tidende
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