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OlsenNøgleord: Roman, ungdomsbog, nordisk mytologi, viking, aser, jætterLeveringstid paperback: 3-4
hverdage Goodreads: 3,30 stjerner, 323 ratings, 5 reviews Helt ny udgave af Kampen om sværdet, som er

totalt revideret og gennemskrevet. Lars-Henrik Olsen har skrevet nye afsnit til og løftet sproget, så
læseoplevelsen nu er endnu stærkere.   Tag med på en forjættende rejse i den nordiske gudeverden  

ANMELDERNE SKREV Historien er spændende og fuld af dramatik. På forunderlig vis bliver de gamle
nordiske sagn vævet sammen med nutiden. En fin bog, der giver viden om de nordiske guder og helte og

næring til fantasien for børn og voksne.– Lektørudtalelse   Sagn og guder bliver pludselig sprællevende, mens
man læser. Og Lars-Henrik Olsen forstår ikke mindst at trække de vigtige linjer op til vor tid og skabe den
sammenhæng, der giver mytologien en mening for nutidsdanskeren og gør bogen til mere end blot harmløs
underholdning.– Mette Terkelsen, Berlingske Tidende  En skumfødt klassiker fra Lars-Henrik Olsen. De

Gamle Guder & Co indbyder til en særlig oppustelig retorik, som Lars-Henrik Olsen lykkeligt undgår. Det er
spøg og alvor, men det er først og fremmest en umanerlig god historie. Hil, hil og tre gange hil!– Steffen

Larsen, Politiken ’Kampen om Sværdet’ er en flot fortsættelse af storværket, ’Erik Menneskesøn’ ... ’Kampen
om Sværdet’ er en imponerende tidsrøver, der passende kunne røve danske børns tid mellem jul og nytår.–
Ulrik T. Skafte, Jyllandsposten  OM BOGEN Erik Menneskesøn finder på havets bund - den frygtede
guldarmring Andvarenaut - og det sagnomspundne sværd GRAM, som er efterstræbt af både guder og

jætter.Det bliver begyndelsen til en kamp på liv og død, en kamp hvor både Asgårds guder og gudinder tager
del.   Serien omfatter: Bind 1: Erik Menneskesøn  Bind 2: Kampen om sværdet Bind 3: Kvasers blod Bind

4: Gudernes skæbne
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