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troede, at hun skulle genforenes med Percy efter seks måneders adskillelse, ser det ud til at Jupiterlejren gør
klar til angreb på Leos fantastiske kreation, Argo II, der – indrømmet – ser alt andet end venlig ud. Men det
kan jo ikke nytte noget. For det første vil hun have Percy igen. Og for det andet er det mindst lige så vigtigt

for hele missionen, at Halvblodslejren og Jupiterlejren finder ud af at samarbejde på trods af
uoverensstemmelser, for ellers kan de godt kysse verdens overlevelse farvel. For at opfylde profetien må

halvgudebørn fra begge lejre nemlig sammen drage ud på endnu en farefuld færd. Og selv om de ved, at de
temmelig sikkert er på vej ind i en fælde, har de intet andet valg end i al hast at sætte kursen mod Rom og de
eventyr, ofre og rædsomt hævngerrige guder, som venter der. Stig venligst om bord på Argo II. Hvis du tør ...
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