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Tro, håb og nederlag Erik Amdrup Hent PDF Året er 1658. Den svenske konge Carl Gustav fortryder bittert,
at han ikke gjorde krav på hele Danmark ved Roskildefreden samme år. Men kongen vender ærgelsen til

handling, og snart indledes et angreb mod Danmark, der skal tvinge Frederik 3. i knæ.

De svenske tropper vælter ind over grænsen fra Nordøst og belejrer Helsingør og Kronborg. Efterhånden er
København omringet af de svenske styrker. Kongens drøm om et Storsverige har aldrig været tættere på at

blive en realitet. Men Carl Gustav undervurderer danskerne, og deres modstand mod fremmede
besættelsesmagter. Og da tropperne begynder at melde om sabotage og svenske soldater, der har fået skåret

næserne af, går det pludselig op for de svenske ledere, at de har at gøre med en særdeles rå og vild
modstandsbevægelse. Snaphanerne er spændt for og klar til kamp!
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