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Odinsbarn Siri Pettersen Hent PDF Forestil dig at mangle noget alle andre har. Noget som beviser, at du hører
til i denne verden, noget så vigtigt, at uden det, er du ingenting: En pest, en myte - et menneske. Som 15-årig
opdager Hirka, at hun er et odinsbarn – en haleløs råddenskab fra en anden verden. Foragtet. Frygtet. Og

jaget. Hun aner ikke længere hvem hun er, og er tilmed på flugt for sit liv. Men dette er kun begyndelsen, og
Hirka er ikke den eneste råddenskab, der er kommet fra en anden verden, men måske den eneste, der ikke er
kommet for at dræbe. Odinsbarn er en storslået, spændende fantasyfortælling med rødder i nordisk mytologi.
En historie om at skille sig ud fra mængden, om fremmedhad, fordomme, magtbalancer og kærlighed. Det er

den første af tre bøger om pigen Hirka i trilogien Ravneringene. Pressen skriver: »Fantasy i absolut
verdensklasse. Læs den!«  – Læsehest med fantasy »Det er en skræmmende flot debut, Siri Pettersen har

begået med Odinsbarn.« – Søren Fanø, Bogbotten.dk »Bør blive en international klassiker […] Man kan ikke
andet end at blive vildt imponeret over denne fantastiske og fantastisk velkomponerede beretning, hvis

beskrivelser og figurtegninger er i særklasse […] Sproget er ualmindeligt flydende og dejligt at læse, hvilket
også er en ros til oversætteren (Rolf Stavnem). Man tænker ikke et øjeblik på, at romanen oprindeligt er

skrevet på norsk og dermed oversat […] Tænk, at dette er en debut. Et førsteforsøg, og så virker det så færdigt
og velstruktureret, som var det en rutineret forfatter, som havde frembragt det. Tænk: At holde så mange

fortællingselementer i luften og lande dem på en så dybt tilfredsstillende måde. Hold op, det er dygtigt gjort!
[…] Sikken en fornøjelse at læse den.« – Eiler Jensen, Børn og Bøger »Bogen er utrolig fængende, og jeg må

tilstå, at jeg sad oppe det halve af natten for at læse den til ende.«                                             – Damian
Arguimbau, Weekendavisen »Efter en langsommelig optakt folder Siri Pettersens saga sig ud i fuldt flor, og
selv om skabelonen er velkendt, er den originalt varieret.« – Steffen Larsen, Politiken **** »Fuldfed fantasy
med stærke rødder i den nordiske mytologi. Magisk, velskrevet og med en handling der holder til sidste side
… Jeg kan næsten ikke få armene ned over denne fantastiske bog!«   – Litteratursiden »Odinsbarn er den
første del af trilogien Ravneringene, og den har fået mig til at ønske, at det snart bliver efterår, hvor 2’eren

udkommer.«   – De unges ord * * * * * »Odinsbarn nydes bedst langsomt. For den er god – som i
FANTASTISK god. « – Skrivepulten »Jeg elskede Odinsbarn. Så kort kan det i virkeligheden siges. Den er en
af de bedste bøger, jeg har læst. « – Bibliotekat * * * * * »Det her er bare en af de bøger, der skal læses!« –
Bookeater »Odinsbarn tog mig med storm … Det er en af den slags sjældne bøger, der får timerne til at flyve
og omverdenen til at forsvinde... «  – Windblown Pages »Det, Siri Pettersen har skabt med sin første bog

Odinsbarn, vil jeg alligevel vælge at kalde noget helt særligt […] Der har ligget umådeligt meget arbejde i at
skabe en virkelighedstro verden med geografi, religion, flora og mytologi. Især naturen er smukt og

nærværende skrevet, så man næsten længes efter vinteren igen, selv her i forårsvarmen [… ] Forfatteren ved,
hvad hun skal gøre for at holde vores opmærksomhed, og siderne flyver afsted, når man har det sjovt […] Vi
andre må vente på bog nr. 2 indtil efteråret. Én ting er sikkert: Jeg glæder mig!« – Anne, The Secret Corner
Bookclub »Virkelig velskrevet fantasy der fænger fra første side. En dragende og spændende historie der trods
det ambitiøse plot aldrig vakler. Med tydelig inspiration fra nordisk mytologi er man hensat til, i en magisk
verden, måske på vikingernes tid, åndeløst at følge Hirka og hendes kamp for overlevelse. For sig selv. For



kærligheden. For verden. For verdenerne.« – Charlotte Jakobsen, Lektør »Odinsbarn er et spændende
bekendtskab, som både er velskrevet og som med sine tre forbundne verdner også er et gennemtænkt univers,
som kan udforskes i de kommende to bind i serien.« – Bente Jensby, Bogblogger »Indbegrebet af fantasy og
helt igennem fantastisk.« – Sabrina's Blog »Pettersen har skabt en bog, hvor man som læser føler det som om,
at man bliver taget med på en bølge. Først er man i brændingen, hvor man lige skal vænne sig til vandets

skvulpen – men snart efter bliver man kastet ud i havet og det spind af hemmeligheder, plottvist og
karakterudvikling, som forfatteren har skabt for sin læser  […] Odinsbarn er dog noget for sig selv, og har
man en gang stiftet bekendtskab med Ymslanda, så er man fanget der, indtil triologien er ovre.« – Emilie
Bruun Jensen, BogPoeten »Odinsbarn er en velskrevet bog med en stærk handling, der holder. Den er
troværdig og med en tilpas mængde af magi, spænding, sidehistorier, lede væsner og personligheder. En
masse om identitet, magtspil, mod, hævn og selvfølgelig også kærlighed. Godt gået af en debutroman.« –

Kari af Hefjendur, Forn Siðr
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