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Thors Hammer Rasmus Dahlberg Hent PDF Forlaget skriver: Når kun håbet er tilbage … Jonas Kvist fra
Beredskabsstyrelsen rejser til Island sammen med Pandoracellen – en lille gruppe af meget forskellige
eksperter, som ved flere lejligheder har vist deres værd i krisesituationer. Sammen skal de deltage i en

katastrofeøvelse med de islandske beredskabsmyndigheder, men træning bliver til virkelighed, da vulkanen
Katla går i udbrud.

Fra deres base om bord på kystvagtskibet Thor følger Pandoracellen udviklingen tæt, mens islændingene
forbereder sig på lavastrømme, giftige gasser og floder af smeltevand fra gletsjeren på Katlas top. Mens
askeskyen fra vulkanudbruddet nærmer sig Europas luftrum, og nye trusler dukker op fra en overraskende

kant, må Jonas lede Pandoracellen, som pludselig får en central rolle i håndteringen af krisen.

Samtidig udøver en ung, mystisk kvinde med en hammer tatoveret på håndryggenen stærk indflydelse på
Jonas, og han hvirvles ind i et islandsk familiedrama med forbindelser til både vulkanen og Pandoracellens
tidligere bedrifter. Da situationen udvikler sig allermest kritisk, må Jonas selv kaste sig ud i kampen for alt

det, han har kært.
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