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BESKRIVNING

Möt Percy Jackson, som upptäcker att han faktiskt är född till att vara något mer än en vanlig människa ?
Han är född till hjälte!Detta är den andra boken om Percy Jackson som har Poseidon som far och en vanlig
?dödlig? mamma. Här möts vår samtida vardag och grekiska gudar i en berättelse man inte kan lägga ifrån
sig!Percy har knappt hunnit hämta sig från förra sommarens blixtjakt, innan han hamnar i ett nytt
svindlande äventyr! Den här gången med havsmonster, sirener och andra mytologiska figurer. Det är inte så
lätt att vara hjälte.Hans mål är att rädda sina kompisar och sommarlägret från undergång, men för att
kunna göra det måste han hitta det gyllene skinnet, som en grym cyklop har lagt beslag på. Samtidigt flåsar
andra odjur honom i hälarna, de vill gärna se att han misslyckas."Monsterhavet" är andra delen i Rick
Riordans serie om halvguden Percy Jackson, ett superfenomen. Den har legat 229 veckor på NY Times
bestsellerlista, sålt mer än 17 miljoner exemplarbara i USA, översatts till 37 språk och blivit till två
Hollywoodfilmer.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Percy Jackson: Monsterhavet (Blu-ray) - Blu-ray - Discshop.se

Den andra boken om Percy Jackson som har Poseidon till far. Här försöker han rädda sina kompisar och
sommarlägret från undergång. Han måste hitta det gyllene ...

Filmrecension: Percy Jackson: Monsterhavet - op.se

Monsterhavet has 611,354 ratings and 22,293 reviews. Percy har knappt hunnit hämta sig från förra
sommarens blixtjakt, innan han hamnar i ett nytt svindl...

Percy Jackson: Monsterhavet trailer - YouTube

Titel: Percy Jackson och monsterhavet Originalets titel: Percy Jackson and the Sea of Monsters (2006)
Författare: Rick Riordan Översättare: Torun Lidfeldt Bager
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MONSTERHAVET

https://www.bo-fi.club/?p=MONSTERHAVET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MONSTERHAVET&ln=se
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