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Ritmatikeren Brandon Sanderson Hent PDF Forlaget skriver: Joels højeste ønske er at blive Ritmatiker. At få
evnen til at puste liv til to-dimensionelle væsner lavet af kridttegninger er menneskehedens eneste forsvar
mod de vilde kridtlinger. Kridtlingerne er ondsindede væsner, der efterlader lemlæstede lig i kølvandet på

deres fremmarch, og Joel har et brændende ønske om at deltage i kampen mod dem.

Som søn af en kridtmager ser Joel bare til, mens andre studerende lærer den magi, som han vil gøre alt for at
tilegne sig. Da flere studerende om natten bliver kidnappet fra deres værelser får Joel sin chance. Som

assistent for professor Fitch, der skal opklare kidnapningerne, befinder Joel sig pludselig i centrum for en
række begivenheder, der for evigt vil forandre ritmatikken og verdenen.

Ritmatikeren er første bog i Brandon Sandersons fortælling om ritmatikeren Joel, og som de fleste af
Sandersons bøger endte Ritmatikeren på New York Times bestsellerliste. Sanderson har en unik evne til at

opbygge nye verdener og magisystemer, og Ritmatikeren er ingen undtagelse. 
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