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Thuleselskabet Mads Peder Nordbo Hent PDF En kvinde findes død for foden af Glavendrupstenen. Hun er
nøgen, og hendes krop er oversået med runetegn, der er skåret ned i huden. Mathias Hviid tilkaldes for at tyde
runerne, og herfra følger vi ham ud i et eskalerende eventyr, der fører ham gennem både spændende og dystre
opdagelser, der strækker sig lige fra Nordboernes bosættelser i Grønland til Thuleselskabet og SS-tiden samt
historien om svastikategnets og det ariske folks sande ophav. Mørke kræfter vækkes til live, og for Mathias

viser det sig hurtigt, at der var mere end én grund til, at det netop var ham, der blev trukket ind i denne ring af
mennesker, der var kyniske nok til at pine en kvinde ihjel og bruge hende som lokkemad. Gamle dokumenter
fra et glemt SS-sanatorium. Et skjult manuskript om Thuleselskabet. En mystisk runebesked fundet på en
gold og øde ø langt oppe i Grønland. Hver for sig harmløse, men kædet sammen en dødelig cocktail og

måske et svar på en af historiens største gåder. Anmelderne skrev om "Odins labyrint": "Historien kommer
under huden i en sådan grad, at jeg kan mærke fortællerens hastige pulsslag og kuldegysninger i de mørke
lofter og fugtige kældre." - Fyens Stiftstidende (5 stjerner) "Odins Labyrint er et ambitiøst værk om tro, aner

og viden, og krydret med mord, kærlighed og magt giver det en rigtig god cocktail." - Litteratursiden

 

En kvinde findes død for foden af Glavendrupstenen. Hun er nøgen,
og hendes krop er oversået med runetegn, der er skåret ned i huden.
Mathias Hviid tilkaldes for at tyde runerne, og herfra følger vi ham
ud i et eskalerende eventyr, der fører ham gennem både spændende

og dystre opdagelser, der strækker sig lige fra Nordboernes
bosættelser i Grønland til Thuleselskabet og SS-tiden samt historien
om svastikategnets og det ariske folks sande ophav. Mørke kræfter
vækkes til live, og for Mathias viser det sig hurtigt, at der var mere
end én grund til, at det netop var ham, der blev trukket ind i denne
ring af mennesker, der var kyniske nok til at pine en kvinde ihjel og
bruge hende som lokkemad. Gamle dokumenter fra et glemt SS-
sanatorium. Et skjult manuskript om Thuleselskabet. En mystisk



runebesked fundet på en gold og øde ø langt oppe i Grønland. Hver
for sig harmløse, men kædet sammen en dødelig cocktail og måske
et svar på en af historiens største gåder. Anmelderne skrev om

"Odins labyrint": "Historien kommer under huden i en sådan grad, at
jeg kan mærke fortællerens hastige pulsslag og kuldegysninger i de
mørke lofter og fugtige kældre." - Fyens Stiftstidende (5 stjerner)
"Odins Labyrint er et ambitiøst værk om tro, aner og viden, og
krydret med mord, kærlighed og magt giver det en rigtig god

cocktail." - Litteratursiden
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