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Jordens Søjler er den spændende historie om England i 1100-tallet. Der er borgerkrig i landet, og
befolkningen lider under skiftende regenter og brutale herremænd, der i de urolige tider tilsidesætter alles tarv

undtagen deres eget.

Prior Philip kæmper for at bygge en katedral i Kingsbridge, og bag sig har han stærke allierede: Tom
Bygmester, Aliena, den afsatte jarl af Shirings datter, og Jack, der bliver den, der til sidst bygger katedralen.
Mod sig har han lige så stærke kræfter: Waleran Bigod, den magtsøgende biskop, der ser Philips planer som
en trussel, William af Shiring, den brutale herremand, der betragter landet som sin egen legeplads, samt ikke
mindst kongerne, der skalter og valter med retfærdigheden. Historien kulminerer med det dramatiske mord på

Thomas Becket, der markerer Kirkens sejr over Kronen.

Pressen skriver:
»... det er så detaljeret, spændingsmættet, fortællemæssigt imponerende og fængslende, at det er synd for al

anden litteratur, der blegner ved siden af...«
- Chili

»... man kan lugte blodet i kampen og den salte fisk i klosterkøkkenet... En mesterlig middelalderroman!«
- Jyllands-Posten.
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