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Asernes prøvelserI myterne må guderne igennem mange prøvelser. Men det må forfattere og tegner også, før
de kan stå med et færdigt tegneseriealbum i hånden. Det tager det meste af et år at skrive, tegne og

farvelægge en Valhalla-historie. Hvordan det egentlig går til, fortælles i dette bind.

Valhalla: Den samlede Saga, bind 1-5 indeholder alle historierne fra de 15 album i Valhalla-serien, samt et
væld af ekstramateriale. For første gang trykkes blandt andet en del af seriens aldrig før udgivne

billedmanuskripter. I hvert bind af sagaen får du desuden teksterne til de originale myter. Vi følger den
spændende vej fra myte til tegneserie, og det hele er ledsaget af flotte illustrationer, alternative forsider,

studier, plakater og skitser . masser af skitser! 

Dette bind indeholder historierne
7: Ormen i dybet
8: Frejas smykke

9: Den store udfordring 
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