
Den sidste olymper
Hent bøger PDF

Rick Riordan

Den sidste olymper Rick Riordan Hent PDF Den fatale profeti om Percys Jacksons skæbne afsløres endelig i
den store finale! Det ser ikke lyst ud …

Gennem et helt år har halvblodsbørnene forberedt sig til den endelige kamp med titanerne, vel vidende, at
chancerne for at vinde er skræmmende små. Kronos‘ hær er stærkere end nogensinde før, og med hver

halvgud og gud, som den onde titan rekrutterer, vokser hans magt.

Mens olymperne kæmper for at få kontrol over monsteret Typhon, som Kronos har sendt tværs over USA med
retning mod New York, påbegynder Kronos sin fremrykning mod gudernes bolig, Olympen, der nu lægger
ubeskyttet hen på toppen af Empire State Building i New York. Det er op til Percy Jackson og en lille hær af

unge halvguder at stoppe Tidens Herre og hans dødsensfarlige hjælpere …

Gale guder, mytologiske monstre og en helt, der holder helt frem til sidste side. Den allersidste.

Den sidste olymper er femte bind i serien om Percy Jackson og olymperne.

Rick Riordan har vundet adskillige priser for sine krimier til det voksne publikum. Percy Jackson er hans
første børnebog.

Rick Riordan bor i Texas med sin kone og to sønner.
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