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Magnus Chase og de nordiske guder 2 - Thors hammer Rick Riordan Hent PDF Thors hammer er forvundet.
Igen. Tordenguden har en tvivlsom vane med at miste sit våben - den stærkeste kraft i de ni verdener. Men

denne gang er hammeren ikke bare væk, den er faldet i fjendehænder.

Hvis Magnus Chase og hans venner ikke skaffer den tilbage i en fart, vil menneskenes verden være
forsvarsløs over for jætternes angreb. Ragnarok vil begynde. De ni verdener vil brænde op.

Desværre er der kun én, der kan hjælpe dem med at forhandle, og han er gudernes værste fjende: Loke.

Og Loke gør aldrig noget gratis ...

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.

Rick Riordan har vundet adskillige priser for sine krimier til det voksne publikum. I de senere år har han også
vundet stor popularitet blandt det yngre publikum med sin fantasyserie om Percy Jackson.

Rick Riordan bor i Texas med sin kone og to sønner.
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