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Slaget i labyrinten Rick Riordan Hent PDF Percy er begyndt på en ny skole. Igen. Og til trods for hans

soleklare intention om ikke at blive smidt ud denne gang, er det bare sådan, at det at være halvgudsbarn af
Poseidon har det med at tiltrække problemer – og uhyrer. Efter ved et uheld at have sat ild til skolen må Percy

stikke af til Halvblodslejren. Men heller ikke lejren er længere et sikkert helle, for alt tyder på, at den
tidligere lejrdeltager Luke er meget tæt på, at kunne føre Kronos’ hær gennem en enorm underjordisk labyrint
og direkte ind bag lejrens svækkede magiske grænser. For at stoppe invasionen må Percy, Annabeth, Grover
og Tyson begive sig ind i labyrinten, hvis uforudsigelige gange gemmer på ondsindede overraskelser og

besynderlige væsner, der endnu engang sætter halvblodsbørnenes evner på prøve – på liv og død! Gale guder,
mytologiske monstre og en helt, der holder helt frem til sidste side. Slaget i labyrinten er fjerde 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.

"Humoren, de vilde sværdkampe og det halsbrækkende tempo vil endnu engang holde børnene helt fast." –
Publishers Weekly

 

Percy er begyndt på en ny skole. Igen. Og til trods for hans soleklare
intention om ikke at blive smidt ud denne gang, er det bare sådan, at

det at være halvgudsbarn af Poseidon har det med at tiltrække
problemer – og uhyrer. Efter ved et uheld at have sat ild til skolen
må Percy stikke af til Halvblodslejren. Men heller ikke lejren er

længere et sikkert helle, for alt tyder på, at den tidligere lejrdeltager
Luke er meget tæt på, at kunne føre Kronos’ hær gennem en enorm
underjordisk labyrint og direkte ind bag lejrens svækkede magiske
grænser. For at stoppe invasionen må Percy, Annabeth, Grover og

Tyson begive sig ind i labyrinten, hvis uforudsigelige gange gemmer
på ondsindede overraskelser og besynderlige væsner, der endnu
engang sætter halvblodsbørnenes evner på prøve – på liv og død!
Gale guder, mytologiske monstre og en helt, der holder helt frem til
sidste side. Slaget i labyrinten er fjerde 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.
"Humoren, de vilde sværdkampe og det halsbrækkende tempo vil
endnu engang holde børnene helt fast." – Publishers Weekly
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