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Fabuła ogólnie

• Książki opowiadają o tym, jak wyglądałby świat, gdyby greccy bogowie 
istnieli w XXI w.

• Opisują przygody grupy półbogów, którzy próbują pokonać tytanów i 
skłonić bogów, aby przestali walczyć między sobą.

• Całość bazuje na tym, co stało się w pierwszej części- Luke, jeden z 
chłopców z Obozu Herosów, syn Hermesa zdradził swoich przyjaciół 
przyłączając się do tytanów.



Fabuła części pierwszej (Złodziej Pioruna)

• Percy Jackson dowiaduje się, że jest herosem. Pradawny potwór, 
Minotaur porwał jego matkę, więc Percy trafił do Obozu Herosów. 
Tam okazuje się, że zaginął piorun Zeusa, a Pan Nieba oskarża o to 
Posejdona – ojca Percyego. Czy młody heros odnajdzie piorun zanim 
rozpęta się wojna bogów, która zniszczy cały świat?



Fabuła części drugiej (Morze Potworów)

• Kiedy Percyego odwiedza przyjaciółka z obozu Annabeth, on już czuje, 
że coś jest nie tak. Okazuje się, że magiczna granica strzegąca Obozu 
Herosów została naruszona przez truciznę podłożoną pod magiczną 
sosnę, w której mieszkał duch Thalii, córki Zeus, przed laty zabitej 
przez potwory w pobliżu obozu. Czy uda im się uratować sosnę? Czy 
obóz przetrwa?



Fabuła części trzeciej (Klątwa Tytana)

• Kiedy przyjaciel Percyego, Grover, prosi Percyego o pomoc, ten od 
razu się zgadza. Okazuje się, że Grover odnalazł dwoje bardzo 
potężnych dzieci półkrwi. W tym samym czasie Tytani uknuli 
podstępny spisek. W niebezpieczeństwie są nie tylko młodzi herosi, 
ale cały Olimp. Co gorsza Artemida, jedyna Bogini, która potrafi 
wytropić potężnego potwora zdolnego zniszczyć świat zaginęła. 



Fabuła Części Czwartej (Bitwa W Labiryncie)

• Wojna między Bogami, a Tytanami zbliża się nieubłaganie. Poważnie 
zagrożony Obóz Herosów jest oblegany przez potwory. Aby go 
uratować Percy i jego przyjaciele muszą udać się w długą podróż przez 
Labirynt – ogromną podziemną krainę, w której za każdym zakrętem 
czają się potwory. Czy uda im się uratować obóz?



Fabuła części piątej (Ostatni Olimpijczyk)

• Podczas, gdy Bogowie próbują powstrzymać Tyfona, potwora 
zdolnego zniszczyć świat, Tytani szykują się do ataku na Nowy Jork, 
gdzie znajduje się siedziba Bogów- źródło ich mocy. Czy Herosom uda 
się powstrzymać Tytanów? Czy uda im się ocalić całą ludzkość?



Charakterystyka głównych bohaterów

• Percy Jackson jest pochodzącym z Manhattanu chłopcem, który w 
wieku dwunastu lat dowiedział się, że jest synem boga mórz, 
Posejdona. 

• Annabeth Chase jest córką Ateny, bogini mądrości. Potrafi być 
okropnie zazdrosna. Posiada czapkę, która daje jej niewidzialność.
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