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Thorgal¤Vikinger og guder Jean van Hamme Hent PDF Forlaget skriver: Thorgal er Europas største
fantasytegneserie, skabt af forfatteren Jean van Hamme og tegneren Grzegorz Rosinski. I Thorgal-krøniken
genudgives fremover den store, klassiske saga. Thorgalkrønikens tredje bind indeholder syv afsluttede

historier med beretninger fra både Thorgals og Aaricias opvækst, samt mareridtseventyret Længslens magt.   

I Metallet som ikke eksisterede møder vi for første gang dværgen Thjazi, som i tusind år leder efter noget, der
ikke findes, for at redde sit folk fra undergang. I Amuletten får vi mere at vide om, hvad der skete før

Thorgals ankomst til Jorden. I Thjazis tårer er det udelukkende Aaricas snarrådighed og mod, der kan hjælpe
den unge gud Vigrid med at finde tilbage til Valhal. Og så får vi fortællingen om den mystiske og hensynsløse
Alinoe, drengen med det grønne hår - en historie, der for alvor beseglede Thorgals status som en stor succes

og en tegneserie noget ud over det sædvanlige.   

Med spændende ekstramateriale om seriens tilblivelse og en stor guide til hele Thorgals univers.
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