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Olympens helte 4 - Hades' hus Rick Riordan Hent PDF De gale guder, mytologiske monstre og seje helte er
tilbage i Rick Riordans nye serie Olympens helte.

De syv halvguder, som udgør mandskabet på Argo II, er blevet splittet. Aldeles ufrivilligt. Percy og Annabeth
er faldet ned i Tartaros, hvor de må kæmpe mod de mørkeste uhyrer for at at nå frem til Dødens Port. De

andre fem halvguder må til Epiros i Grækenland og lede efter de dødeliges side af porten, for hvis ikke de når
at forsegle den – og helst efter at have fået Annabeth og Percy igennem – vil Gaias blodtørstige hær invadere

og skabe kaos i menneskenes verden.

Men turen til Epiros er også forræderisk og fyldt med fælder og farer. Det kræver samarbejde mellem de
græske og romerske halvguder, hvilket ikke altid er så let, når pruttende ildere og vægelsindede olympere

blander sig og skaber splid …
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