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Magnus Chase sejler ud for at redde verden. Lige så snart isen smelter, drager de dødes hær i krig anført af
Loke, så det er ikke en lille, ubetydelig modstander, Magnus er oppe imod. Men er det nogensinde det ...?

Med sig har han sit trofaste følge, der vil kæmpe til det sidste, selvom det kan koste dem alt. Men det er ikke
nemt, når besætningen på skibet er ved at flå hovederne af hinanden, når fjenderne lurer til lands, til vands og

i luften, og når verdens skæbne står og falder med Magnus‘ temmelig begrænsede talegaver.

Det bliver en farlig, kold og uhyggelig tur til det iskolde nord, hvor de dødes skib afventer forårets komme.

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 (f. 1964) har vundet adskillige priser for sine krimier til det voksne publikum, men han slog
først for alvor igennem som forfatter med sin fantasyserie om Percy Jackson, der henvender sig til det lidt

yngre publikum.
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