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Siri och Mimers brunn Per Demervall, Patric Nyström boken PDF Den smarta och modiga vikingatjejen Siri
är tillbaka med ett nytt äventyr. En dag får hon besök av sin kompis Zack ända från Konstantinopel och
tillsammans kommer de snart en försvunnen skatt på spåren. Den kristne missionären Ansgar har blivit av

med sin stora samling böcker, och ledtrådarna pekar mot en mystisk plats som kallas Mimers brunn. Men den
skurkaktige Ivar och hans klantige medhjälpare Grym försöker hinna före dem för att lägga beslag på skatten.
Snart utvecklas jakten till ett farligt och spännande äventyr, med krångliga gåtor, mystiska kartor, hemliga

grottor och läskiga fällor. Och vad är det egentligen som väntar dem i Mimers brunn?

Siri och Mimers brunn är den andra serieboken om vikingatjejen Siri. De rutinerade serieskaparna Per
Demervall och Patrik Nyström har skapat en svensk Asterix för 2000-talet, fullt av färgstärka karaktärer,
vackra miljöer och galna upptåg. Ett perfekt sätt att ha lära sig mer om vikingatiden på ett roligt och

spännande sätt.
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