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De nordiska gudarna som du aldrig mött dem förr! Bästsäljande Rick Riordan, som i tio år toppat listorna med
bokserierna och Hollywoodfilmerna om Percy Jackson och Olympens hjältar, är tillbaka - och den här gången
tar han sig äntligen an de nordiska gudarna. Hemlöse Magnus Chases 16-årsdag börjar inget vidare: Han blir
jagad, gör inbrott - och dör, under väldigt konstiga omständigheter. Men hans äventyr har bara börjat. Det
visar sig att Magnus är son till fruktbarhetsguden Frej och hör hemma i asagudarnas paradis, det märkliga
Valhall. Valhall, fullt med döda vikingar, valkyrior och allehanda hjältar, med trädet Yggdrasil i matsalen och
slagsmål på schemat varje dag, liknar ingenting Magnus någonsin sett. Dessutom är hans lyxiga svit något helt
annat än livet på gatan ... Men säg det som varar för evigt - inte ens livet efter detta, tydligen. Magnus inser
snart att allt inte är som det ska i asagudarnas palats. Tillsammans med sina vänner måste han rymma och leta
rätt på Frejs svärd. Annars väntar Ragnarök.Myternas mästare Rick Riordan är känd för sin moderna twist på
klassisk mytologi, sina nervpirrande cliffhangers, och för att få läsarna att frusta av skratt. I en av hans
roligaste böcker hittills möter du den nordiska gudavärlden som du aldrig sett den förut - eller vad sägs om att
möta en mobbad valkyria, en hoarder till havsgudinna, ett avhugget huvud på mycket dåligt humör och en helt
livsfarlig ekorre? I Magnus Chase möts den nordiska gudavärldens storslagenhet och Rick Riordans
sprudlande berättarglädje. En av Riordans roligaste böcker - allting från kapitelrubrikerna till Magnus Chases
torra humor kommer få dig att skratta, medan handlingen rusar på med en hejdundrande fart. Checka in mig på

Hotell Valhall, tack. Jag stannar länge. Cassandra Clare, bästsäljande författare
Del 2 av 2+ i Magnus Chase. Krigarens svärd av Chris Bradford är andra delen i serien Young Samurai.
Bästsäljande Rick Riordan, som i tio år toppat listorna med bokserierna och Hollywoodfilmerna om Percy
Jackson och Olympens hjältar, är tillbaka – och den här gången tar han. Vårt köpskydd garanterar dig en säker
affär. Häftad (Danskt band) 2016 | Beställ den här. Hejhej/Lotta Under pseudonymen Rosetta Sten [6] skrev
hon boken Chefer från helvetet [7] som parodierar livet i förlagsbranschen. De nordiska gudarna som du
aldrig sett dem förr. Skickas inom 1‑3 vardagar. E-bok, 2016. Men hans äventyr fortsätter konstigt nog.
Krigarens svärd av Rick Riordan: Magnus är son till asaguden Frej och kommer till Valhall när han dör på
jorden.
Häftad (Danskt band) I lager 1 st. Den unge samurajen Seikei dras in i ett nytt mysterium som kretsar kring
ett heligt svärd. com. Bonniers Bokklubb Krigarens svärd. Det har han gjort de senaste två åren. Laddas ned
direkt. Stålnävarna. Bat Outta Hell: Söderns Gästfrihet.

