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Den fängslade guden Rick Riordan boken PDF Rick Riordans böcker om halvguden Percy Jackson är en
megasuccé som fått ungdomar över hela världen att läsa om grekisk mytologi. Nu kommer fortsättningen i
serien ”Olympens hjältar”! När hjälten Percy Jackson dyker upp i de romerska halvgudarnas läger med

minnesförlust står det snart klart för alla att någonting är allvarligt fel. Det visar sig stämma: Gudarnas fiender
giganterna rustar till krig, och de har tillfångatagit dödsguden. Nu styr de över liv och död, och slutet för
både gudar och människor verkar vara nära. Uppdraget att befria dödsguden går till Percy Jacksons nya
vänner, de romerska halvgudarna Frank och Hazel. Tillsammans med Percy måste de ta sig till Alaskas

ödemarker, stoppa titanerna och besegra en armé av odödliga monster. Och de har bara fyra dagar på sig. För
att ha en chans måste de samarbeta. Men kan de lita på varandra?

 

Rick Riordans böcker om halvguden Percy Jackson är en megasuccé
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Uppdraget att befria dödsguden går till Percy Jacksons nya vänner,
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