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ANMELDERNE SKREV

En født klassiker. Der er masser af dramatik, men også smukke naturbeskrivelser. Psykologien er
overbevisende. Det er en storslået roman, som jeg slugte side for side, skrevet i et flot sprog, der binder nutid

og mytologi sammen. – Lektørudtalelse

 

Jeg kan ikke forestille mig en bedre måde at sætte sig ind i vor kulturs skatkiste af sagn og myter – og føle sig
hjemme i dem – end ved at læse bøgerne om Erik Menneskesøn. I tilgift bliver man underholdt på bedste vis

og får også noget til tænkemusklen. – Børn og bøger, Dorte Roholte

 

Alt i alt en fremragende præstation af Lars-Henrik Olsen, og andet er der ikke at sige til det! Perfekt. –
Bogrummet

Lars-Henrik Olsens bog er fuld af dramatiske snapshots fra den nordiske mytologi. Forfatterens magtfulde
sprog bærer historien oppe. Den skal læses som en glad bog, fuld af erotisk sensualitet. – Berlingske Tidende,

Gunnar Jacobsen

Trilogien om Erik Menneskesøn er et muskuløst romanværk, der utvivlsomt indtager en utruet position som
disse årtiers bedste modernisering af den nordiske mytologi for unge læsere. – Politiken, Klaus Rothstein

Kvasers blod er hamrende spændende og godt fortalt. Forfatterens entusiasme smitter læseren. Han har
virkelig formået at give de gamle historier en alternativ vinkel. – Det fri Aktuelt

Det er en pragtfuld bog, fuld af spænding, underholdning kærlighed og med masser af tankevækkende frø,
der nok skal finde en og anden at spire i. – Weekendavisen, Damian Arguimbau

Kvasers Blod er som de øvrige to bind, Erik Menneskesøn og Kampen om Sværdet, en uovertruffen indføring
for børn og unge – og såmænd også voksne – I den nordiske mytologi. – Helsingør Dagblad

OM BOGEN

Under en virtual reality-leg bliver Erik Menneskesøn endnu engang bortført til asernes og jætternes verden.
Denne gang er det Udgårdsloke, der får fingrene i ham. I et forsøg på at bilægge kampen mellem aser og

jætter bliver Erik sendt ud på en farefuld rejse i jætternes verden sammen med den smukke jættepige Gunlød.
Meget mod sin vilje og med livet som indsats står Erik pludselig midt i den ældgamle strid.

 

Serien omfatter:

Bind 1: Erik Menneskesøn 

Bind 2: Kampen om sværdet

Bind 3: Kvasers blod

Bind 4: Gudernes skæbne
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