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Labyrintens ritual Kit A. Rasmussen Hent PDF Sjette og sidste del af serien om William & Athena,

spændingsserien for 9-12 årige drenge og piger. Serien tager sit udgangspunkt i konkrete historiske steder,
krydret med masser af drama. I år 1600 år før vor tidsregning sank en del af den græske ø Thera, der i dag
også kendes som Santorini, som følge af vulkansk aktivitet i havet, og den tog det sagnomspundne rige
Atlantis med sig. William og Athena rejser til Thera i deres forsøg på at opklare, hvad der er sket med

Athenas mor. På Thera finder Athena noget ganske uventet, og hun må indse, at forræderi kan opstå tættere
på, end nogen aner. William tvinges ud i et kapløb mod tiden. Kan han redde nogle af de mennesker, der
betyder mest for ham? Snart er de begge på vej gennem en underjordisk labyrint uden at vide, at enden på
labyrinten kan betyde enden på deres liv. Tidligere bøger i serien: Kejserens hemmelighed (1), Gravens

forbandelse (2), Prøvelsernes huse (3), Profetens tempel (4)og Inkaens Offer (5).

 

Sjette og sidste del af serien om William & Athena, spændingsserien
for 9-12 årige drenge og piger. Serien tager sit udgangspunkt i

konkrete historiske steder, krydret med masser af drama. I år 1600 år
før vor tidsregning sank en del af den græske ø Thera, der i dag også
kendes som Santorini, som følge af vulkansk aktivitet i havet, og den
tog det sagnomspundne rige Atlantis med sig. William og Athena
rejser til Thera i deres forsøg på at opklare, hvad der er sket med
Athenas mor. På Thera finder Athena noget ganske uventet, og hun
må indse, at forræderi kan opstå tættere på, end nogen aner. William

tvinges ud i et kapløb mod tiden. Kan han redde nogle af de
mennesker, der betyder mest for ham? Snart er de begge på vej

gennem en underjordisk labyrint uden at vide, at enden på labyrinten



kan betyde enden på deres liv. Tidligere bøger i serien: Kejserens
hemmelighed (1), Gravens forbandelse (2), Prøvelsernes huse (3),

Profetens tempel (4)og Inkaens Offer (5).
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