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Thuleselskabet Mads Peder Nordbo Hent PDF En kvinde findes død for foden af en runesten. Hun er nøgen,
og hendes krop er oversået med runetegn skåret ind i huden.

Mathias Hviid tilkaldes for at tyde runerne, og herfra følger vi ham ud i et eskalerende eventyr gennem fjerne
egne og dystre opdagelser om SS-tiden, om eksperimenter på børn og om hagekorsets og det ariske folks

sande ophav.

Han nærmer sig svaret på en af historiens største gåder, men hele tiden har han en morder i hælene, der har en
særlig plan med Mathias og hans nærmeste familie.

Thuleselskabet er en selvstændig fortsættelse til Odins labyrint.

Det skrev anmelderne om ODINS LABYRINT:

"Odins labyrint får fem stjerner i Fyens Stiftstidende."

"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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