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Med avstamp i de gamla Eddorna har Johan Egerkrans tolkat de mest spännande och fantasifulla sagorna. Från
den gruvliga skapelseberättelsen där ur-jätten Ymer styckas av Oden och hans bröder, till gudarnas
ödesmättade undergång i Ragnarök. Från urtidens kaos, till världsträdets nio riken med alla dess fantastiska
och ohyggliga skapelser. En mörk, blodig, fantasieggande och stundtals humoristisk resa i den nordiska
mytologins värld. Välkända berättelser från Eddorna - som sagorna om Iduns äpplen, Mimers brunn och Tors
färd till Utgård - paras med fakta om de varelser som befolkar Asgård, Jotunheim och underjorden.
Här får du veta deras namn, deras härstamning och deras personliga egenskaper. Namnlista nordisk mytologi.
Efter att ha vunnit kriget mot Titanerna blev de olympiska gudarna härskare i … 1/10/2012 · Bildserie om
den nordiska gudaläran. Pris: 195 kr. Du hittar en lista över alla namn som förekommer i den nordiska
mytologin. Skickas inom 1-3 vardagar. Här listar vi namn som förekommer på gudar och gestalter i asatron
och i den nordiska mytologin. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Tolkien
hämtade mängder av inspiration … Also out is 'Skisser från Nordiska gudar'. inbunden, 2016. *FREE*
shipping on qualifying offers. Förutom de gudar som är presenterade med egna artiklar och annat som nämnts
följer här en översikt över sådant som ingår i den nordiska mytologin. innan den ens hunnit ges ut) och
äntligen gjorde jag slag i saken och faktiskt köpte en upplaga av boken. När det inte används. Många
generationer läsare har fascinerats av nordisk mytologi och fornnordisk religion.
Nu samlar illustratören Johan Egerkrans sin visuella version av de gamla myterna i ”Nordiska gudar”. Var
du också ett barn som växte upp med den mytomspunna tandfen. Grekiska Gudar De olympiska gudarna var
de viktigaste gudarna i antikens Grekland. läsa olika texter ur den nordiska mytologin,. En bok för den som
redan är intresserad och initierad, och för den som ännu inte upptäckt asagudarnas värld ett storverk som
fångar läsare i alla åldrar.

En bok för den som redan är intresserad och initierad, och för den 7/4/2016 · Johan Egerkrans, Nordiska
Gudar, praktverk, Nordiska väsen, nordisk historia, nordiska gudasagor illustrerat Nordiska gudar has 193
ratings and 20 reviews. Man får inte bara läsa om de nordiska gudarna, utan även om dvärgar, jättar, myter
osv.

