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Stormar och snöoväder rasar över världen. Solen försvinner, människorna hotas av missväxt och svält. Med
alla medel försöker Freja rädda sitt folk, men en oförsonlig fiende nalkas.
Snart står hon inför sitt livs svåraste val: Valhallas undergång eller att offra det dyrbaraste hon äger - Saga.
Mörkermakterna samlas för att sluta sig om människornas sista utposter och krossa dem. I Alfheim råder
missämja. Ända sedan vanaheimsborna flydde dit undan svartsoten har trätan mellan vaner och alfheimsbor
förgiftat livet. Mord och mordbrand, kvinna mot kvinna. Vi får ännu en gång knyta bekantskap med Freja och
Tor. Dessa två människor som blev våra gudar är gamla nu, men minnet av deras starka åtrå lever. Från två
världar kom de och i deras möte skapades Idun. Berättelsen om dem, som både behöver och stöter bort
varandra, får här sin självklara upplösning. Men det är Saga, ättling till mäktiga drottningar och
översteprästinnor, som står i centrum.
Välsignad av gudinnorna är hon bärare av den starka tradition av kvinnor som var bronsåldern.
När Vanaheim hemsöks av den stora kölden är det Saga som i Frejas efterföljd bär framtiden i sin famn. Nu är
det Saga, Frejas dotterdotter, som håller i domarstaven och leder tinget där konflikterna och trätorna ska lösas.
Saga från Valhalla är den fristående, tredje delen i Johanne Hildebrandts succétrilogi om bronsåldern. Här
knyts alla trådar i berättelsen om Valhalla samman. Med en driven författares alla magiska verktyg spinner
hon en väv av vårt förflutna som det kan ha varit. Ett förflutet där kvinnorna självklart stod i skapelsens mitt.
En rik och andlöst spännande berättelse om uråldriga förbannelser, offer, mänsklig svaghet och livslång
kärlek. Sverige för 2 700 år sedan - en värld av mäktiga prästinnor, obevekliga naturkrafter, magi och ren
ondska. Johanne Hildebrandt är författare och prisbelönt journalist. Hon fick sitt stora genombrott med
succéromanen Freja - Sagan om Valhalla. Idun - Sagan om Valhalla är den andra och Saga från Valhalladen
tredje fristående delen i denna bronsålderstrilogi. Författaren har också gett ut den mycket uppmärksammade

boken Blackout, som handlar om hennes år som krigskorrespondent på Balkan. Omslagsformgivare:Anders
Timrén, Omslagsformgivare:Ilse-Mari Berglin
Här kan du köpa nya och begagnade fantasyböcker. Det finns få myter kring Freja och Frej. Komplettera
eller utöka din samling redan idag. His death is seen as the first in the chain of events which will ultimately
lead to the destruction of the gods at Ragnarök. Freja i nordisk mytologi. I Loketrätan insinuerar Loke att
Freja skulle gått till sängs med sin bror Frej, men detta är bara en av många anklagelser som Loke utslungar i
denna hans sista 'uppgörelse' med. Straffdom nedkallas av Egil Skallagrimsson år 934 från Oden, landets gud
('landáss'; Tor), Frö och Njord, och i Skírnismál från 'Oden, 'Ásabragr' (Tor) och Frö'. I den sene jernalderen
deltok vikingene i landnåm, plyndring, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyster og elver
vestover, sørover og østover i Europa fra omkring år 800 og frem til slutten av 1000-tallet. Komplettera eller
utöka din samling redan idag. Vilka gudar finns det i den nordiska mytologin och hur är de släkt. A vast
selection of titles, DRM-free, with free goodies and 30-day money-back guarantee.
Vilka gudar finns det i den nordiska mytologin och hur är de släkt.
Download the best classic and new games on Windows, Mac & Linux. Vikingene [viking], av norrønt
víkingr, var sjøfarere fra området som i dag kalles Skandinavia. His death is seen as the first in the chain of
events which will ultimately lead to the destruction of the gods at Ragnarök. I den sene jernalderen deltok
vikingene i landnåm, plyndring, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyster og elver vestover,
sørover og østover i Europa fra omkring år 800 og frem til slutten av 1000-tallet. His death is seen as the first
in the chain of events which will ultimately lead to the destruction of the gods at Ragnarök.

