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stjerner, 138 ratings, 3 reviewsLeveres som hardback fra forrige oplag 99,- Tag med på en forjættende rejse i
den nordiske gudeverden   ANMELDERNE SKREV Afsluttende historie om Erik Menneskesøn Olsens

fantastiske rejser i nordisk mytologi … Et mesterværk.– Lektørudtalelse   Den længe ventede og afsluttende i
Lars-Henrik Olsens fabelagtige serie om Erik Menneskesøn er endelig kommet. Selv om de andre bøger i

historien er rigtig gode, må dette siges at være kronen på værket, da ”Gudernes skæbne” er den
altoverskyggende bedrift fra skribentens side. Lars-Henrik Olsen, jeg takker dig for denne aldeles uovertrufne
fortælling.– Ejby, Bogrummet Her har vi at gøre med årtiers bedste modernisering af den nordiske mytologi
for unge læsere.– Heidi Friborg Christophersen, Folkeskolen En fantasy med viltert skæg og kohorn på

hovedet. Der er spagfærdig kærlighed og høj tale. Svimlende scenerier, mjød og nattefrost.– Steffen Larsen,
Politiken  Drabelig afslutning på Lars-Henrik Olsens serie om Erik Menneskesøn, der på sin egen krop må
opleve den nordiske mytologi. Bogen er fuld af stof og behandler den nordiske mytologi på baggrund af et
stort kendskab.– Karin Esmann Knudsen, Berlingske Tidende Bogen er den fjerde og sidste i serien om Erik
Menneskesøn. De tre første er solgt i mere end 180.000 eksemplarer – og det er fuldt fortjent.– PTJ, Urban
OM BOGEN Erik Menneskesøn er på rejse i Island, da et jordskælv får alt til at skælve, og en kæmpemæssig
flodbølge kommer skyllende. Erik mister bevidstheden, og da han kommer til sig selv igen, er han endnu
engang i Asgård. Jætterne sniger sig frem overalt, og Erik gemmer sig både for dem og guderne, mens han
prøver at finde ud af, hvad der foregår. Sandheden er endnu værre, end han umiddelbart frygter. Alt tyder på,
at Ragnarok er umiddelbart forestående.   Serien omfatter: Bind 1: Erik Menneskesøn  Bind 2: Kampen om

sværdet Bind 3: Kvasers blod Bind 4: Gudernes skæbne     Leveres som hardback
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