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Det er ikke nemt at være bumsede og bøvede Lester, når man har været smukke og sjove Apollon. Og det er
især hårdt, når man skal bekæmpe stor ondskab uden særlige evner (bortset fra at kunne spise og sove rimelig

meget ligesom alle andre teenagere).

Denne gang skal Lester kæmpe mod en ukendt ondskab i en brændende labyrint. Tiden er knap, for
triumviratet har planlagt et angreb på halvblodslejren, og det er kun Lester, der kan spænde ben for dem, hvis
ikke han gør det for sig selv først. Godt, man har venner med overnaturlige kræfter, der altid står klar til at

hjælpe. Hvis de altså kan ...

Rick Riordan (f. 1964) har vundet adskillige priser for sine krimier til det voksne publikum, men han slog
først for alvor igennem som forfatter med sin fantasyserie om Percy Jackson, der henvender sig til det lidt

yngre publikum.

 

Hvorfor kan fjender ikke bare være lidt sødere?

Det er ikke nemt at være bumsede og bøvede Lester, når man har
været smukke og sjove Apollon. Og det er især hårdt, når man skal
bekæmpe stor ondskab uden særlige evner (bortset fra at kunne spise

og sove rimelig meget ligesom alle andre teenagere).

Denne gang skal Lester kæmpe mod en ukendt ondskab i en
brændende labyrint. Tiden er knap, for triumviratet har planlagt et
angreb på halvblodslejren, og det er kun Lester, der kan spænde ben
for dem, hvis ikke han gør det for sig selv først. Godt, man har
venner med overnaturlige kræfter, der altid står klar til at hjælpe.

Hvis de altså kan ...

Rick Riordan (f. 1964) har vundet adskillige priser for sine krimier
til det voksne publikum, men han slog først for alvor igennem som
forfatter med sin fantasyserie om Percy Jackson, der henvender sig

til det lidt yngre publikum.
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