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I det våde forår 1370 er en flok pilgrimme på vej mod den hellige by St. Davids i det urolige Wales. I
selskabet befinder sig den enøjede eks-soldat og spion Owen Archer. Han skal rekruttere bueskytter for

Hertugen af Lancaster, som forbereder en krig mod franskmændene, men samtidig skal han afdække, hvorvidt
hertugens godsforvalter ved Cydweli, som rygtet siger, er i færd med at sælge sin herre til walisiske rebeller.

Problemerne tårner sig op, og da Owen Archer sammen med Geoffrey Chaucer ankommer til Cydweli, truer
fundet af et lig ved byporten og et tyveri i skatkammeret ikke kun godsforvalteren og hans unge kone. Bag de

politiske og seksuelle intriger er det magtbalancen og livsnerven i det feudale samfund, som er på spil.

Asylets velsignelse er det 6. bind i den populære serie om Owen Archer, men de kan læses uafhængigt af
hinanden.

Candace Robb har studeret middelalder og angelsaksisk historie og litteratur og har lige siden læst og forsket
i middelalderhistorie og -litteratur. Hendes Owen Archer-serie er et produkt af hendes fascination af byen
York og det tumultariske 14. århundrede. Den første bog i serien, Apotekerrosen, udkom på amerikansk i
1994 [på dansk i 2000], og lige siden har Candace Robb været fuldtidsforfatter. Bøgerne er udgivet verden

over.
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