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Blodfejder, had, bedrag og desperat heltemod følger i kølvandet på de danske vikingers erobringer i 800-
tallets England. Byer brændes af, frygtelige slag udkæmpes, kvinder gøres til enker, og børn bliver faderløse.
Et af disse børn er den engelske dreng Uhtred, der ser sin far blive myrdet af vikingerne, få øjeblikke før de
tager ham til fange og beslutter sig for at gøre ham dansk. Og det er Uhtred, der lægger stemme til den

dramatiske beretning om de voldsomme kampe mellem englændere og danskere og den bitre strid mellem
kristendom og hedenskab, der kommer til at danne baggrund for hans opvækst. Uhtred er usikker på, hvor
hans loyalitet ligger, men en brutal nedslagtning en vintermorgen driver ham over på engelsk side, og han er
en voksen mand, da danskerne indleder deres hidtil hårdeste angreb på Alfred den Stores kongerige - et

angreb, der får afgørende betydning for historiens gang.
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