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Magnus Chase og de nordiske guder - Kampen om sommersværdet Rick Riordan Hent PDF Magnus Chase er
helten i en ny serie af Rick Riordan, som skriver i sin kendte blanding af spænding og humor, men denne

gang om de nordiske guder.

Magnus Chase har ikke haft det for let. Siden en forfærdelig nat for to år siden, da hans mor sagde, at han
skulle løbe for livet, har han levet alene på gaden i Boston på flugt fra politiet og myndighederne.

Men også andre er på jagt efter Magnus: Hans onkel Randolph, som hans mor altid har advaret ham imod. Da
Magnus falder i onklens baghold, fabler Randolph løs om nordiske guder og et fantastisk sværd, som har

været tabt i tusindvis af år, men som retmæssigt tilhører Magnus.

Historier om Asgårds guder, ulve og Ragnarok bobler op i Magnus' hukommelse. Men i samme øjeblik bliver
byen angrebet af et ildmonster, som tvinger ham til at vælge mellem at redde sig selv eller hundredevis af

uskyldige mennesker.
Nogle gange er døden den bedste start på et nyt liv ...

Rick Riordans bøger er oversat til 37 sprog og har solgt mere end 30 millioner eksemplarer.
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