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ПОХИТИТЕЛЯТ НА МЪЛНИИ

КНИГА       ПЪРВА

ЧИТАТЕЛСКО РЪКОВОДСТВОЧИТАТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО



К огато научава, че истинският му баща е Посейдон – древно
гръцкият бог на моретата, 12годишният Пърси Джаксън 
предприема опасно пътешествие през Съединените амери

кански щати, за да открие една открадната мълния и да предотвра
ти война между боговете. 

„Пърси Джаксън и боговете на Олимп“ е увлекателно въведение в 
древногръцката митология, написано с оригинално чувство за хумор. 
Поредицата ще събуди интереса на младите читатели към приклю
ченията на класическия герой, пресъздадени в съвремието ни, както 
към обсъждане на важни въпроси като семейна принадлежност и са
моличност, разстройства на училищните умения, теми, свързани с 
лоялността, приятелството, предателството, доверието.

Това ръководство е създадено, за да надгради прочита на пет
те романа от поредицата в класните стаи, читателските клубове 
и литературните кръгове, мотивирайки интереса към четенето и 
книгите у подрастващите. 
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„ПОХ ИТИТЕ Л ЯТ Н А  
МЪ ЛНИИ“ Н АК РАТКО

По време на посещение в Музей на изкуството 
„Метрополитън“ Пърси Джаксън започва да подозира, 
че животът му не е такъв, какъвто изглежда. Особено, 
когато учителката му по математика се превръща в чу
довище и го напада. Пърси успява да я изпари с помощта 
на митичен бронзов меч, ала след това не спира да се чуди 
дали всичко това действително се е случило. Останали
те не му помагат особено и дори найдобрият му прия
тел Гроувър твърди, че никога не са имали учителка на 
име госпожа Додс.

В края на учебната година Гроувър настоява да изпра
ти Пърси от пансиона, в който учат, до дома му в Ню 
Йорк. Гроувър е видимо разтревожен и не спира да говори 
за опасност, която ги грози.

В дома на Пърси нещата също не са розови. Майка 
му Сали Джаксън е мила жена, несполучила в живота. Тя 
мечтае да бъде писателка, но работи в закусвалня, за да 
свързват двата края, и е омъжена за Смрадливия Гейб 
Углиано, грубият пастрок на Пърси, който пък очаква 
момчето да му осигурява пари за покер в замяна на покрив 
над главата му.

Когато двамата с майка му отиват на почивка край 
океана за уикенда, спокойствието им е нарушено от зло
веща нощна буря. Ненадейно се появява Гроувър, който 
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разкрива, че е сатир с важна задача – да наглежда Пърси, 
докато не дойде време да постъпи в Лагера на нечисто
кръвните. Гроувър го уведомява, че чудовищата вече са 
по петите им и единственият им изход е да потърсят 
убежище в Лагера на нечистокръвните.

По пътя ги напада Минотавърът. Пърси успява да 
надвие чудовището, но не и преди последното да отвлече 
майка му. Съкрушен, сигурен, че майка му е мъртва, Пър
си завлича Гроувър през границата на Лагера на нечисто
кръвните.

Там среща учителя си по история, който се оказ
ва Хирон, безсмъртният кентавър и наставник на ми
тични герои. Пърси научава, че древногръцките богове 
са живи  – и основна част от колективното съзнание, 
наречено западна цивилизация. Олимп, домът на богове
те, се придвижва заедно със сърцето на цивилизацията, 
и понастоящем се помещава на 600я етаж на Емпайър 
Стейт Билдинг. Пърси разбира, че боговете и до дендне
шен имат деца от простосмъртните, а чудовищата 
инстинктивно преследват тези млади полубогове. Бъ
дещите герои търсят укритие и помощ в Лагера на не
чистокръвните, където се обучават как да се защитават 
от враговете си. Преди шейсет години „голямата трой
ка“ (Зевс, Посейдон и Хадес) са дали клетва да не създават 
повече простосмъртни деца, защото могъществото им 
може да доведе до големи неприятности в света. Други
те богове обаче нямат този „проблем“ и продължават да 
пълнят Лагера с отроците си.

Пърси се запознава с Анабет, дъщеря на Атина, и с 
Люк, син на Хермес. Освен това си навлича омразата на 
Клариса, дъщеря на Арес. Собственото му родословие 
остава неизяснено, докато над главата му не се появява 
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въртящ се тризъбец по време на лагерна игра, наречена 
„Плени знамето“. За изумление на останалите лагерници 
Пърси се оказва син на Посейдон – първият от три по
коления насам.

Скоро след това разкритие, Пърси научава за беда на 
Олимп. Върховната мълния на Зевс – оръжието, по чий
то образец са създадени всичките му други мълнии  – е 
изчезнала и Зевс обвинява Посейдон за кражбата й. Гос
подарят на небето вярва, че Посейдон е използвал Пър
си, сина, който дълго време е крил от всички, да задигне 
мълнията като част от плана му за преврат. Зевс е дал 
на Посейдон срок до лятното слънцестоене – едва десет 
дни – да върне оръжието. Посейдон е засегнат от обви
нението, но и се бои от надвисналата заплаха за война. 
Нуждае се от помощта на Пърси да открие истината за 
липсващата мълния. Според Хирон Хадес, господарят на 
подземния свят, е истинският крадец. Целта му е да на
строи братята си един срещу друг. Хирон уверява Пърси, 
че трябва да стигне до входа на подземното царство в 
Лос Анджелис (по суша, защото Зевс би го изпържил в не
бето, ако се опита да полети), да се изправи лице в лице с 
Хадес и да върне върховната мълния в Олимп преди края 
на слънцестоенето, за да предотврати война между бо
говете.

Според традицията, преди да тръгне на път, Пърси 
се съветва с Оракула, който го предупреждава, че няма да 
успее да спаси найскъпото и ще бъде предаден от при
ятел. Дълбоко обезпокоен, но уверен, че пътуването до 
подземното царство е единственият начин да види май
ка си отново, Пърси потегля с двамата си спътници  – 
Анабет и Гроувър.

По пътя тримата приятели се научават да си вярват 
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един на друг. Анабет, чиято майка Атина е отколешна 
съперница на Посейдон, трябва да преодолее съмнения
та си относно Пърси. Сатирът Гроувър пък трябва да 
надмогне страха си от чудовища и подземия. Нужен му 
е истински кураж да убеди Съвета на чифтокопитните 
старейшини да му издадат „разрешителното за търсач“, 
към което цял живот се стреми и което му дава правото 
да издирва изгубения бог Пан. Пърси успява да преодолее 
гнева към баща си заради внезапното му решение да го 
припознае като свой син, след като цели дванайсет годи
ни го е избягвал. По пътя си на запад Пърси среща Медуза, 
Химера и великана Прокруст и посещава хотел и казино 
„Лотос“ (Земята на лотосоядците). Запознава се и с бога 
на войната Арес, който му дава мистериозна раница в за
мяна на услуга, и с една от нереидите, която му дава три 
магически перли от Посейдон – всяка способна да върне 
по един човек в морето от където и да се намира, дори в 
земята на мъртвите.

Когато приятелите найсетне пристигат в подзем
ния свят, разбират, че са били изиграни. Виновникът е не 
Хадес, а победеният титан Кронос, който е затворен в 
дълбините на Тартар, но някак успява да манипулира съ
нищата на богове и човеци. Целейки да разпали тройна 
война между олимпийските си синове, Кронос принужда
ва полубог от Лагера на нечистокръвните да открадне 
върховната мълния и мрачния шлем на Хадес. Крадецът 
обаче найнеочаквано е заловен от Арес. Богът на война
та възнамерява да задържи магическите артефакти за 
себе си, но Кронос пречупва волята му и го заставя даде 
мълнията на Пърси, скрита в магическата раница, така 
че младият герой да му я занесе неволно в подземното 
царство.
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Хадес е сигурен, че Пърси е крадецът, задигнал мълния
та и шлема му. Богът на мъртвите държи в плен майката 
на Пърси – която е просто замръзнала в дъжд от злато, 
а не мъртва – и настоява Пърси да му върне магическия 
шлем, за да я освободи. Обграден от армиите на мъртви
те, Пърси посяга към вълшебните перли. Тъй като има 
само три, трябва да избира между животите на двамата 
си приятели и този на майка си. В крайна сметка обаче ре
шава, че не може да изостави приятелите си. След като 
обещава на майка си, че ще се върне за нея, Пърси извежда 
трима им на повърхността, където трябва да се пребо
ри с Арес за мълнията и шлема. Пърси възтържествува 
и дава шлема на фуриите, за да го върнат в подземното 
царство, а после се отправя обратно към Ню Йорк с мъл
нията тъкмо навреме да предотврати войната.

На Олимп Пърси се среща очи в очи с баща си. Посей
дон му се струва студен и тъжен, но твърди, че е горд със 
сина си. Господарят на моретата изказва страха си, че си
нът му е роден за трагична участ. Съобщава му, че майка 
му се е върнала – като знак на добра воля от страна на Ха
дес – и че когато Пърси също се прибере у дома, ще трябва 
да вземе важно решение. Пърси се спуска към апартамен
та на семейството си, където го чака главата на Медуза, 
трофей, който напълно е забравил, че е изпратил у дома 
по пощата още в началото на приключенията си. Хрумва 
му, че може да вкамени пастрока си, избавяйки майка си от 
нещастния ѝ брак. Но майка му го умолява да не постъпва 
така. Настоява сама да се откъсне от Гейб. Пърси решава 
да уважи желанието ѝ и по този начин разчупва шаблона 
на трагичния герой. Така пророчеството се сбъдва по не
очакван начин: Пърси не успява да спаси найскъпото, за
щото позволява на майка си да се спаси сама.
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Като се връща в Лагера на нечистокръвните, Пърси 
е предаден от приятеля си Люк, син на Хермес, който се 
оказва героят, извършил кражбата по заръка на Кронос. 
Люк отравя Пърси и преди да си тръгне заявява, че Кро
нос ще се въздигне отново и ще сложи край на ерата на 
боговете. Западната цивилизация е напът да се разпадне.

Пърси се възстановява с помощта на Хирон и осъз
нава, че приключенията му далеч не са свършили. Вече е 
герой и трябва да се бори срещу въстаналите титани.

Основната тема на романа е съзряването на Пърси – 
как се учи да вярва на приятелите си и собствените си 
способности, да приема родителите си такива, каквито 
са, и да избира любовта и предаността пред омразата и 
отчаянието. 
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МИТОЛОГИЯТА  
ЗА Д ИСТОРИЯТА

Боговете на Олимп:Боговете на Олимп:
ЗЕВС: Господарят на небето, върховният бог на 
Олимп. Той повел бунта срещу баща си, титанът 
Кронос. Главното му оръжие е мълнията му. Сим
волът му е орелът. Зевс е женен за Хера, но е имал 
множество любовни връзки с други богини и просто
смъртни жени. Две от найизвестните му деца полу
богове са Персей и Херакъл (Херкулес).

ХЕРА: Богиня на брака и майчинството. Съпруга на 
Зевс и негова сестра, Хера е ревнива богиня, безкрай
но оскърбена от изневерите на съпруга си. Помага на 
някои герои, като Язон, но е враг на други, например 
на Херакъл (Херкулес). Символите ù са кравата (жи
вотното с найразвит майчински инстинкт) и пъс
троцветният паун.

ПОСЕЙДОН: Богът на моретата и брат на Зевс. 
Посейдон има променлив нрав, също като океана, и 
ту е свиреп, ту спокоен. Сътворил е конете от мор
ска пяна и досущ като брат си Зевс има любовни 
отношения с многобройни богини и простосмъртни 
жени. Тезей е найпрочутият му син полубог. Симво
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лът на Посейдон е тризъбецът, с чиято помощ зави
хря страховити морски бури.

ДЕМЕТРА: Богинята на земеделието, сестра на 
Хера и Зевс. Найизвестната история за Деметра 
разказва как дъщеря ù Персефона била заловена от 
Хадес и отведена в подземното царство. Деметра и 
Хадес стигнали до споразумение Персефона да пре
карва половината година с майка си, а другата поло
вина – с новия си съпруг Хадес. Деметра позволявала 
на посевите да растат само през времето, когато 
дъщеря ѝ била с нея. Така се появили сезоните.

АРЕС: Богът на войната, горделивият, жесток 
син на Зевс и Хера. Обича битките, но въпреки си
лата си, не е добър тактик. Дълбоко в душата си е 
страхливец като повечето насилници. Символът му 
е глиганът, а любимото му оръжие – копието. Той е 
любовник на Афродита.

АТИНА: Богинята на войната, мъдростта и за
наятите. Покровителка на града Атина, кръстен 
на нея. Атина изниква от главата на Зевс, когато 
Хефест отваря черепа му, за да облекчи главоболие
то на върховния бог. Откривателка е на много неща, 
включително на колесницата и тъкачния стан. Да
рила е на човечеството маслиновото дръвче. Една 
от найпочитаните богини е и често помага на 
герои, които използват мозъка си, като Одисей. Не се 
разбира с Посейдон и Арес. Символите ѝ са бухалът, 
маслиновото дръвче и егидата, специалният ѝ щит, 
на който е прикрепена главата на Медуза.
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АПОЛОН: Богът на стрелбата, гадателството 
и изкуствата. Покъсно става и бог на слънцето. 
Красивият, даровит Аполон е брат близнак на Ар
темида. Покровител е на стрелците и твори музи
ка. Посича великия Питон и е силата зад Оракула 
от Делфи, предсказващ бъдещето. Съществували 
са и други оракули, но този в Делфи е найпрочути
ят. Често говори със загадки, неразгадаеми, докато 
предречените събития не преминат. Символите 
на Аполон са лирата, лавровото дръвче и мишката 
(животно, способно да се промъква навсякъде и да 
подслушва).

АРТЕМИДА: Богиня на лова и луната. Полага 
клетва да остане девица завинаги, затова последо
вателите ѝ са главно млади неомъжени момичета, 
отбягващи мъжете. Умел стрелец и ловец е и скита 
из найдивите места на света с другарките си. Сим
волите ѝ са сърната и лъкът.

ХЕФЕСТ: Богът на огъня и ковачеството. Като 
бебе баща му Зевс го изхвърля от Олимп. Затова из
раства грозен и осакатен, но се оказва изключител
но похватен с ръцете. Способен е да изкове всичко от 
метал. Хера му дава Афродита за съпруга с надежда
та дъщеря ѝ да улегне. За жалост Афродита му из
неверява многократно и Хефест вечно се мъчи да я 
залови с някой от любовниците ѝ.

АФРОДИТА: Богинята на любовта, родена от 
морска пяна. Тя е найкрасивата сред богините и 
твърде суетна. Магическият ѝ колан може да накара 
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всеки да се влюби в нея. Макар и омъжена за Хефест, 
голямата ѝ любов е Арес. Символът ѝ е гълъбът.

ХЕРМЕС: Богът на търговците, пътниците, 
крадците и медицината. Хермес закриля всички пъ
туващи и търгуващи. Син е на Зевс и е проговорил 
още като новородено. Веднъж откраднал добитък 
от Аполон, а после му се реванширал като му дал ли
рата, която изобретил още като бебе. Хермес използ
ва крилатите си сандали за скоростно разнасяне на 
послания между боговете. Носи кадуцей, крилатият 
вестителски жезъл с увити около него змии, който в 
наши дни е символ на медицината.

ДИОНИСИЙ: Богът на виното. Дионисий е прос
тосмъртен по рождение, но Зевс го дарява с безсмър
тие, след като Дионисий създава виното. Веднъж 
завел пияна армия в Индия, където ловили тигри. 
Друг път превърнал цял кораб моряци в делфини, за
щото отказали да му се преклонят. Дионисий е дал 
на Мидас способността да превръща всичко, което 
докосне, в злато.

Други богове и титани:Други богове и титани:
ХАДЕС: Богът на подземния свят и брат на Зевс. 
Реално не е един от боговете на Олимп, защото няма 
собствен трон на планината, но когато боговете се 
възкачили на власт, го направили господар на под
земния свят. Надзирава душите на покойните и 
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пази подземните съкровища. Охранява и бездната 
Тартар, където били хвърлени чудовищата и ти
таните след края на Голямата война. Негови слуги 
са трите фурии, Харон, лодкарят на мъртвите, и 
триглавото куче Цербер.

КРОНОС: Господарят на титаните, управлявал 
света преди боговете. Превзел властта, като нася
къл с коса собствения си баща Уран. Страхувал се, че 
и неговите деца, боговете, ще му причинят същото, 
затова ги изяждал още при раждането им. Съпругата 
му Рея обаче скрила шестата им рожба Зевс и вместо 
него дала на Кронос камък. Когато Зевс пораснал, под
вел баща си да повърне другите си деца. Боговете се 
обединили и се подели на страховита война срещу 
Кронос. Накрая успели да го затворят в Тартар.

РЕЯ: Съпруга на Кронос, майка на първите богове: 
Зевс, Посейдон, Хадес, Хера, Деметра и Хестия.

ХЕСТИЯ: Богинята на домашното огнище и дома. 
Добродушна, скромна богиня, отдала мястото си в 
олимпийския съвет на Дионисий, за да запази мира 
между боговете. След това подклаждала огнището 
в средата на тронната зала. Тя е богинята на до
машната хармония.

ПРОМЕТЕЙ: Прометей е титан, който не се 
борил срещу боговете и пръв видял потенциала на 
човеците. Незачитайки забраната на Зевс, Проме
тей дарява на човека тайната на огъня и поставя 
началото на човешката цивилизация. За наказание 
Зевс го приковава към скала, където хищни птици 
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изкълвават черния му дроб всеки ден. Някои твър
дят, че накрая Херакъл (Херкулес) го избавил от мъ
ките.

Чудовища и митични  Чудовища и митични  
същества:същества:

ФУРИИТЕ: Трите фурии са отмъстителни духо
ве, контролирани от Хадес. Имат прилепски криле и 
огнени камшици и понякога ги изобразяват с кървя
щи очи, коса от змии и кучешки глави. Изпълняват 
част от наказанията в подземния свят, но Хадес 
ги изпраща и в света на живите, за да наказват 
найзлите му обитатели. Способни са да доведат 
жертвите си до лудост.

СЪДБИТЕ: Трите Съдби са мистериозни стари
ци, управляващи съдбите на всички живи същества 
от раждането до смъртта им. Те изтъкават всеки 
един живот като нишка, която прерязват в мига на 
смъртта. Дори уж безсмъртните богове се боят от 
Съдбите.

ХАРПИИ: Харпиите са диви, необуздани девици 
с птичи криле, понякога изобразявани като грозни 
старици. Крадат храната на пророка Финий като 
наказание от Зевс. Случва се да пренасят хора до 
подземния свят.

ЦЕРБЕР: Триглавото куче, охраняващо портите 
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към подземния свят. Син е на чудовището Ехидна и 
пропуска новите души в света на мъртвите, но не 
позволява на никого да го напусне.

ХАРОН: Лодкарят на мъртвите. Гърците оставя
ли монета под езика на мъртъвците си, за да платят 
за прекосяването на реката Стикс. Онези, които не 
можели да си платят, били обречени да скитат по 
земята, докато не намерят друг начин да влязат в 
подземния свят.

ХИРОН: Безсмъртният кентавър бил добросърде
чен и мъдър. Обучил много герои, включително Хера
къл (Херкулес). 

САТИРИ: Същества с човешки вид от кръста на
горе и с кози – от кръста надолу. Обитават дивите 
местности на земята и съпътстват бога на вино
то Дионисий.

КЕНТАВРИ: Кентаврите са с човешки облик от 
кръста нагоре и коне от кръста надолу. Повечето са 
диви варварски същества, но един от тях, прочути
ят учител Хирон, е безсмъртен и мъдър.

МЕДУЗА: Едната от три сестри горгони. Някога 
била красива девойка, но прелюбодействала с По
сейдон в храма на Атина. За наказание, богинята я 
превърнала в ужасяващо страшилище. На място на 
косата ù се появили змии, а с погледа си вкаменявала 
всеки. Персей отсякъл главата ѝ и Атина я закачила 
на щита си, наречен егида.
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МИНОТАВЪР: Ужасяващият син на Пасифея, 
кралицата на Крит, която била прокълната от По
сейдон да се съвокуплява с бял бик. Минотавърът е 
наполовина мъж и наполовина бик. Той сеел такава 
разруха, че крал Минос накарал прочутия си архи
тект Дедал да построи лабиринт, в който затво
рили звяра. Всяка година девици и млади мъже от 
Атина били принасяни в жертва на минотавъра, 
докато Тезей не го убил.

НАИДИ: Женски духове, обитаващи басейни с 
прясна вода като реки и езера.

НЕРЕИДИ: Женски духове, живеещи в морето.

ДРИАДИ: Женски духове, срещани в дървета и 
гори.

ПРОКРУСТ: Великанът предизвикал Тезей по 
пътя му към Атина. Карал всеки свой гост да легне 
в легло, и ако се окажел покъс от него, Прокруст го 
разтягал, така че да стигне до края му. Ако се ока
жел подълъг от леглото, отсичал каквото стърча
ло от долната рамка.

ЕХИДНА: Съпругата на кошмарното чудовище 
Тифон е наполовина жена и наполовина змия. Родила 
множество страховити деца, които Зевс оставил 
живи като изпитание за силите на бъдещи герои. 
Сред отроците ѝ са Цербер, Немейският лъв и Химе
рата. 

ХИМЕРА: Едно от чудовищните деца на Ехидна с 
тяло на коза, глава на лъв и змийска опашка. Всявала 
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ужас в Мала Азия, докато не я убил героят Белеро
фонт.

ЛОТОСОЯДЦИ: На връщаше от Троянската 
война Одисей попаднал в Земята на лотосоядците, 
чиито обитатели живеели в съвършено доволство, 
без да правят каквото и да било друго, освен да ядат 
лотоси по цял ден. Леността им се оказала опасна, 
защото изкушила моряците на Одисей да забравят 
за пътешествието пред тях и да останат завинаги 
на острова.

Ако искаш да научиш повече за 
гръцките богове и герои,  

прочети  
ГРЪЦКИТЕ БОГОВЕ  

НА ПЪРСИ ДЖАКСЪН  
и  

ГРЪЦКИТЕ ГЕРОИ  
НА ПЪРСИ ДЖАКСЪН. 

ISBN 978-954-27-1471-2
ISBN 978-954-27-1555-9
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ВЪПРОСИ  
ЗА ДИСК УСИЯ

1. Пърси е диагностициран със синдром на хиперак
тивност с дефицит на вниманието. Основните 
симптоми на разстройството са неспособност 
за съсредоточаване, хиперактивност и импул
сивност. Засегнатите деца често не успяват да 
задържат вниманието си върху едно нещо и да из
пълнят организирано дадена задача. Неспокойни 
са и не могат да се задържат на едно място. Из
казват се импулсивно и действат необмислено. 
Вписва ли се Пърси в този профил? Обсъдете дали 
Пърси страда от синдрома?

2. Пърси казва: „Само че господин Бранър очакваше 
от мен да бъда подобър от останалите! Аз имах 
дислексия и синдром на дефицит на вниманието 
(СДВ), което означаваше, че не мога да се съсредо
точавам, заради това имах и проблеми с четене
то. А той искаше не просто да не отстъпвам на 
останалите, ами дори да съм подобър от тях.“ 
Какъв учител е според вас господин Бранър?

3. Пърси описва майка си така: „Казва се Сали Джа
ксън и е найдобрият човек на света, което идва 
да потвърди теорията ми, че найдобрите хора се 
раждат с найскапания късмет.“ Вярно ли е това 
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по отношение на майка му? А в живота като цяло? 
В древногръцките митове?

4. Пърси се дразни на майка си, задето търпи Смрад
ливия Гейб, но и се гордее с нея, защото „и тя като 
мен си падаше малко бунтарка.“ Според вас Сали 
Джаксън има ли силен характер? Отстоява ли 
правата си? А тези на сина си?

5. Първият олимпийски бог, когото среща Пърси, е 
господин Д., Дионис. Първоначално му е трудно да 
повярва, че господин Д. е безсмъртен. Според вас 
как е изобразен Дионис в книгата? Древногръцки
те богове притежават доста човешки черти на 
характера – това улеснява ли, или затруднява вя
рата в тях?

6. Хирон описва западната цивилизация като „жива 
сила. Колективно съзнание, чийто ярък пламък 
гори от хиляди години.“ Твърди, че древногръцките 
богове са част от това и пътуват из света, ко
гато различни нации поемат ролята на върховна 
сила в западната цивилизация  – Древна Гърция, 
Древен Рим, Германия, Франция, Англия, Съедине
ните американски щати. Как ви се струва тази 
идея? „Западът“ ясно разпознаваема културна 
сила ли е?

7. Анабет е дъщеря на Атина, богинята на мъдростта 
и военното дело. Прочетете описанието на Атина 
погоре в това ръководство. Запознайте се с някои 
от митовете за богинята, включително исто
риите за Арахна, Медуза и основаването на града 
Атина. По какво си прилича Анабет с майка си? 
Нещо в нрава ѝ откроява ли се от този на Атина?
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8. След като научава, че е нечистокръвен, Пърси за
почва да се пита кой е истинският му баща. Пре
дупреждават го, че някои нечистокръвни никога 
не разбират. Пърси казва: „Замислих се за някои 
от децата, които бях видял в хижата на Хермес – 
начумерени и унили тийнейджъри, които сякаш 
постоянно очакваха да бъдат повикани, а това 
можеше никога да не се случи. Такива деца имаше 
и в „Янси“  – захвърлени в интерната от богати 
родители, които нямаха време да се занимават с 
тях. Боговете обаче би трябвало да са подобри.“ 
Как бихте се чувствали, ако бяхте на мястото на 
Пърси? Полесно ли би било да повярвате, че баща 
ви е мъртъв, отколкото че е жив, но не иска да има 
нищо общо с вас?

9. Изненадани ли сте, когато Пърси найсетне разби
ра, че е син на Посейдон? Какви улики намирате из 
книгата преди разкритието? Намирате ли сход
ства между Пърси и Посейдон?

10. В цялата книга хуморът противодейства на се
риозните ситуации, пред които е изправен Пърси. 
Например на Пърси му хрумва да каже на мумифи
цирания оракул „Не, благодаря, май съм объркал 
вратата, търсех банята.“. Как ви се струва хумо
рът в книгата? Отговаря ли на разказвач шесто
класник? Променя ли представата ви за митоло
гията?

11. Като описва ефектите от мъглата, Хирон казва: 
„Винаги, когато богове или чудовища се появяват 
в света на простосмъртните, се спуска мъгла, 
която закрива очите на хората. Ти виждаш ис
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тината, понеже си полубог, но останалите тъл
куват случилото се така, че да намерят обяснение 
за него. Забележително е какви усилия полагат, за 
да напаснат нещата в своята версия на реалнос
тта.“ За коя част на романа е приложимо твър
дението му? А приложимо ли е в древногръцката 
митология? В живота?

12. Прочетете разказа на Гроувър за търсенето на 
Пан в Глава 12. Пърси се пита дали издирването на 
духа на дивото не е безнадеждно начинание. Смя
тате ли, че търсенето на Пан е удачна метафора 
за връзката на съвременния човек с природата? 
„Дивото“ загубено ли е завинаги?

13. Сънищата играят важна роля в наратива. В Мон
ток Пърси сънува, че бял кон и златен орел се бият 
на морския бряг. Покъсно му се присънва глас от 
бездната. Колкото повече се приближава до Лос 
Анджелис, толкова пострашни и недвусмисле
ни стават сънищата му. Как щяха да се развият 
събитията в книгата, ако ги нямаше сънищата? 
Има ли информация, която Пърси си набавя само 
от тях?

14. Битката на Пърси с Ехидна и Химера потиска 
борческия му дух. Той започва да се замисля дали е 
способен да бъде герой. Защо му минават такива 
мисли и смятате ли, че съмненията му са основа
телни? Какво научаваме за характера му от сце
ната с тази битка? 

15. Богът Арес твърди, че обича Америка. Нарича я 
„найдоброто място от Спарта насам“. Какво оз
начава това? Струва ли ви се правдоподобно опи
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сание на американското общество? 

16. Понапред в книгата научаваме повече за семейния 
живот на Анабет и несполуките с баща ѝ. Какви 
аналогии намирате със семейството на Пърси? 
Помагат ли те на двамата нечистокръвни да пре
одолеят взаимното си недоверие?

17. Прочетете модернизираното описание на подзем
ния свят в Глава 18 – опашката за АВТОМАТИЧ
НА СМЪРТ, духовете пазачи, замърсената река 
Стикс. Как ви се струва обрисувания задгробен 
живот? Пърси признава, че Асфодел го потиснал, 
защото „толкова малко хора правеха добрини в 
живота си“. Според вас вярата в рая и преизпо
днята кара ли хората да вършат добро? Какво 
мислите за древногръцката идея за Асфодел като 
неутрална зона, в която отиват повечето, за да 
бездействат цяла вечност?

18. Пътешествието на Пърси до подземния свят не 
минава според очакванията му. Как бихте комен
тирали решението му да остави майка си там? 
Какво ви казва сцената в тронната зала за три
мата приятели – Анабет, Гроувър и Пърси?

19. Когато Пърси найсетне се среща лице в лице с 
баща си, Посейдон се държи резервирано и потайно. 
Пърси твърди, че това го радва. „Ако беше опитал 
да ми се извини или да ми каже, че ме обича, или 
дори да ми се усмихне, щеше да ми се стори фал
шиво. Като от човешки баща, поднасящ жалко 
оправдание за отсъствието си.“ Съгласни ли сте с 
Пърси? Симпатичен ли ви е Посейдон, или не?
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20. По какъв начин се сбъдва последната част от про
рочеството – „да спасиш найскъпото не ще съуме
еш“? Как ви се струва краят? Правилният избор 
ли прави Пърси? Как бихте постъпили на негово 
място?

21. Към края на книгата разбирате ли защо Люк се 
чувства предаден? Как неговата история служи 
като контраст на историята на Пърси? 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ

1. БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП. Помолете учени
ците да попълнят въпросник „Боговете на Олимп“ 
(ще го откриете подолу), за да проверите доколко 
са запознати с древногръцката митология, преди 
да са прочели книгата. След като всеки сам напише 
каквото знае, нека сравнят отговорите си с парт
ньор. Занятието е подходящо за работа в ограниче
но време. Направете състезание между двойките – 
печелят двамата партньори, попълнили наймного 
информация в рамките на 25 минути. Уверете 
учениците, че не е страшно, ако сбъркат – просто 
ги подтиквате да размърдат паметта си.

2. ИЗБОР НА БЕЗСМЪРТЕН РОДИТЕЛ. 
Напомнете на учениците, че боговете често имали 
деца от простосмъртни. Нека направят проучва
не и решат кой бог или богиня биха искали за свой 
родител. За допълнителни идеи посетете сайта 
http://www.theoi.com. Учениците трябва да избе
рат по трима богове и да обяснят избора си.

3. БИТКАТА С ТИТАНИТЕ. Прочетете за 
Титаномахията – войната между боговете и ти
таните. Възможен източник е статията в Уики
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педия. Сравнете историята с версията, която 
Пърси дава на господин Брунър в Глава 1. Съставе
те списък на всички разлики между двата вариан
та и такъв на елементите, които Пърси забравя 
да включи.

4. НАРИСУВАЙТЕ ГРАФИКА НА ИЗБРА-
НА ГЛАВА. Използвайте обикновен лист хартия 
(А4) или поголям лист. Учениците може да рабо
тят самостоятелно или с партньор. Нека изобра
жението съдържа следните компоненти:

а. Рисунка, служеща като символ на съответната 
глава. Може да е ключов предмет, споменат в глава
та – например автобус или ножица.

б. Рисунката трябва да бъде оцветена с поне три 
цвята, всеки от които да изобразява нещо смислово. 
Нека учениците обосноват избора си на цвят. На
пример „Червеното изобразява гнева на Пърси, заде
то го изключват от училището“. 

в. Учениците избират по четири цитата от съот
ветната глава и ги преписват в четирите ъгъла на 
листа. Може да са от по 12 изречения, но важното 
е да са значими и показателни за персонажите. Нека 
интерпретират с по едно изречение всеки от цита
тите и да обяснят защо са избрали точно него.

г. Найотгоре на листа да впишат главата и името си.

Научат ли се да правят графични изображения по 
текст, учениците могат да използват това уме
ние за всяка друга глава или книга в бъдеще. 
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5. КОЛАЖ НА ПЕРСОНАЖИ ОТ КНИГА-
ТА. Може да бъде изпълнен с компютър и картин
ки, намерени в интернет, или на хартия с изрезки 
от стари списания. Помолете учениците да съста
вят списък на персонажите, с които са се запознали 
в този книга от поредицата. Сред тях са: Пърси, 
Гроувър, Нанси Бобофит, госпожа Додс, господин 
Брунър, Смрадливия Гейб и Сали Джаксън. Нека 
намерят и изрежат (с ножица или на компютъра) 
снимки на хора, които според тях се доближават 
до описанията на съответните персонажи в кни
гата. Да ги залепят на голям лист (или да ги подре
дят в Power Point или друга компютърна програма). 
После да поставят етикет с името на всеки герой 
и да намерят подходящ цитат от книгата – опи
сание на персонажа или негова реплика. Да впишат 
цитата под картинката му. Това занятие помага 
на учениците да запомнят персонажите, а и се по
лучава забавно, когато сравняват представата си 
за различните герои. Може да работят по двойки.



БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП
Напишете какво мислите за съответния  

бог или богиня. 

 

ЗЕВС

ХЕРА

ПОСЕЙДОН

ДЕМЕТРА

АРЕС 

АТИНА

АПОЛОН   

ХЕСТИЯ

АРТЕМИДА

ХЕФЕСТ

АФРОДИТА

ХЕРМЕС

ДИОНИС
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ЛЮБИМИ ЦИТАТИ

Виж сега, не съм искал да бъда син на бог.
Ако си взел тази книга, защото подозираш, че и ти си като 

мен, по-добре я захвърли веднага. Повярвай в лъжите, които 
мама и татко са ти наговорили за раждането ти, и се опитай 
да живееш нормално.

Да си син на божество е опасно. И страшно. Най-често 
води до смърт по особено жесток начин.

Ако си нормално дете, което мисли, че това е само из-
мислица – чудесно! Спокойно продължавай нататък. Завиж-
дам ти, задето можеш да се престориш, че това изобщо не се 
е случвало.

Ако обаче разпознаеш себе си сред тези страници, ако от-
вътре нещо започне да те човърка, веднага престани с чете-
нето. Може да си един от нас. А щом веднъж го осъзнаеш, е 
само въпрос на време те също да те подушат и да дойдат.

Да не кажеш после, че не съм те предупредил...

– Вие сте Дионис! Богът на виното.
Господин Д. въздъхна.
– Как казват децата в днешно време, Гроувър? Май беше 

нещо като: „Браво, гений!“.
– Д-д-да, господин Д.
– Ами тогава браво, Пърси Джаксън, ти си бил гений! Да не 

би да мислеше, че съм Афродита?
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– Вие сте бог.
– Да, дете мое.
– Бог. Вие.

– А на нас защо не дадеш такава благословия?
– Действа само върху диви животни.
– Значи ще подейства само на Пърси – обади се Анабет.

А кои са твоите три любими 
цитата от  

ПОХИТИТЕЛЯТ НА МЪЛНИИ?
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ЗA „МОРЕТО  
НА ЧУДОВИЩАТА“

Книгата накраткоКнигата накратко

Последната учебна година на 
Пърси Джаксън е преминала 
учудващо спокойно. Нито едно 

чудовище не си е показало носа в новата 
гимназия, която посещава. Но когато 
нищо и никаква игра на народна топка 
се превръща в меле с грозни човекояд
ни гиганти, нещата стават… хм, гроз
ни. Изневиделица се появява и Анабет, 
която носи още лоши новини – вълшеб
ните прегради, които пазят лагера на 
нечистокръвните са отровени от не
познат враг и, освен ако не се намери 

веднага лек, единст веното сигурно убежище за децата на бого
вете е на път да бъде разрушено.

Пърси и приятелите му трябва да предприемат много опас
но пътуване през Морето на чудовищата. Но преди това наши
ят герой ще разбули още една семейна тайна, която ще го накара 
да се замисли дали да си син на Посейдон е чест, или жестока 
шега…

Въпроси за дискусияВъпроси за дискусия
1. Опишете Пърси Джаксън. Защо му се налага да сменя 

МОРЕТО НА ЧУДОВИЩАТА
    КНИГА ВТОРА

Цена 12,90 лв.

Години 10+
ISBN 978-954-27-2829-0

ПОСЛЕДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА на Пърси Джаксън е преми-
нала учудващо спокойно. Нито едно чудовище не си е показало 

носа в новата гимназия, която посещава. Но когато нищо и никаква 
игра на народна топка се превръща в меле с грозни човекоядни гиган-
ти, нещата стават… хм, грозни. Изневиделица се появява и Анабет, 
която носи още лоши новини – вълшебните прегради, които пазят 
Лагера на нечистокръвните, са отровени от непознат враг и, освен 
ако не се намери веднага лек, единст веното сигурно убежище за деца-
та на боговете е на път да бъде разрушено.

Пърси и приятелите му трябва да предприемат много опасно пъ-
туване през Морето на чудовищата. Но преди това нашият герой 
ще разбули още една семейна тайна, която ще го накара да се замисли 
дали да си син на Посейдон е чест, или жестока шега…

 

Дизайн на корицата © Joann Hill 
Илюстрация на корицата © Victo Ngai 
© 2022 Disney Enterprises, Inc

СКАНИРАЙ И ВЛЕЗ на egmontbulgaria.com
Стани експерт по древногръцка митология и се подготви 
да смаеш учителите си с ръководствата към света на 
ПЪРСИ ДЖАКСЪН И БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП. 
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училището си всяка година? Какви трудности среща в 
училищния си живот? Как му помагат същите тези ка
чества в живота му на полубог? Какви са уникалните му 
умения и способности? Какви са слабостите му?

2. Какви са взаимоотношенията му с Гроувър? Защо е 
готов да рискува всичко, за да го спаси? Вие готови ли сте 
на всичко за приятел? Какво ни казва това за нрава на 
Пърси? Дали щеше да е толкова смел, ако не знаеше кой е 
баща му? 

3. Как се отнасят с Тайсън в училището „Мериуедър“? Защо? 
С какво се различава от останалите деца? Подобре ли 
се държат с него в Лагера? Каква роля играят предраз
съдъците на хората около него? Различават ли се те от 
всички други предубеждения в нашия свят? Защо Пърси се 
срамува от произхода си?

4. Опишете битките в романа. Коя ви се стори найвълну
ваща? Защо? Кое чудовище е описано найинтересно? Чии 
сили ви впечатлиха наймного? Защо? Кои от магически
те предмети в книгата бихте искали да притежавате? 

5. Защо Лагерът е застрашен? С какво е бил защитен досе
га? Възможно ли е да се възстанови магията? Как може 
да се осигури безопасността на нечистокръвните? Кой се 
оказва врагът на лагера? Защо? Какво се опитва да по
стигне?

6. Какво е мисия? Защо дават мисия на Клариса, а не на 
Пърси? Кой помага на Пърси да започне своя собствена 
без ничие разрешение? Защо? Как си противоречат край
ните цели на бога и на Пърси? Как разрешават противо
речието? Кой придружава Пърси на мисията му? Какво 
научават един от друг?
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7. Въпреки осезаемите си недостатъци в характера и външ
ния вид, Тайсън е надарен със специални сили. Какви са 
те? Как преодолява хорското мнение? Способността му 
да твори с ръцете си или предаността му е найположи
телното му качество? Ако можехте да имате само едно
то от двете, кое бихте избрали? Как изненадва всички в 
книгата?

8. Романът е изпълнен с подробности, благодарение на 
които персонажите и средата им оживяват пред чита
теля. Кои от тях ви харесаха наймного? Защо? Кое ми
тично същество, описано в книгата, не искате да срещ
нете на живо? Защо? Чували ли сте за тези същества 
преди? Учудихте ли се, че произтичат от древногръцка
та митология?

9. Какво гласи пророчеството на Хирон? Защо боговете не 
искат Пърси да научава за него? Как би повлияло това на 
решенията му? Вие бихте ли искали да знаете истина
та? Как го защитава пророчеството от Кронос и други
те богове? Защо просто не го убият, за да осуетят проро
чеството?

10. Кой е Люк? Какви са плановете му? Според вас какво ще се 
опита да направи в следващата книга от поредицата? 
Дали героите ни ще успеят да го възпрат? Дали могъще
ството на Кронос ще продължи да расте? Кой друг става 
част от пророчеството в края на книгата? Защо? 

11. Опишете сцената, в която Анабет и Пърси срещат си
рените. Що за същества са те? Какво разкриват за ня
кого? Какво научава Анабет за себе си? Какво очаквате 
да научи Пърси? Какво ще ви разкрие авторът? Какво е 
високомерие? 

12. Подтиква ли ви историята на Пърси да се запознаете с 
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оригиналните древногръцки митове? Според вас защо ми
товете и героите в тях са оцелели хилядолетия наред? 
Какво могат да научат съвременните писатели от тези 
истории?

Допълнителни дейности:Допълнителни дейности:

• Докато четете някоя глава, подчертавайте (или от
бележете със залепващи листчета/флагчета) думи и 
фрази, които наймного са ви помогнали визуално да си 
представите дадена случка. Направете поне две пред
положения какво според вас може да се случи поната
тък в историята, съдейки по прочетеното дотук.

• Създайте триизмерен макет, вдъхновена от истори
ята. Може да използвате материали по избор, но се по
старайте да включите възможно наймного подробнос
ти от сцената.

• Подберете класическа музикална композиция, която би 
паснала като фон на дадена бойна сцена. Обосновете 
избора си.

• Направете таблица, в която да подредите следната 
информация: име на персонажа, чие дете е, какви су
персили има, какъв магически предмет използва, каква е 
целта му и на кого служи (на Кронос или Олимп). 
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ПРОКЛЯТИЕТО НА ТИТАНА
КНИГА ТРЕТА

Цена 12,90 лв.

Години 10+
ISBN 978-954-27-2830-6

ПЪРСИ ДЖАКСЪН получава странна молба за помощ от прия-
теля си Гроувър и веднага се приготвя за битка. Всичко, което 

ще му трябва, са Анабет и Талия, верният му меч Въртоп и… мама да 
го хвърли донякъде с колата.

Тримата приятели се впускат в спасителна мисия само за да от-
крият, че Гроувър е намерил нещо много важно – две изключително 
мощни деца-герои, чиито родители са неизвестни. И това не е всич-
ко. Господарят на титаните Кронос е заложил коварен капан и мла-
дите полубогове попадат точно в него. За да се измъкнат невредими, 
Пърси ще трябва да се изправи пред най-опасното предизвикател-
ство в живота си до този момент – злокобното пророчество на 
Проклятието на титана.

 

СКАНИРАЙ И ВЛЕЗ на egmontbulgaria.com
Стани експерт по древногръцка митология и се подготви 
да смаеш учителите си с ръководствата към света на 
ПЪРСИ ДЖАКСЪН И БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП. 

Дизайн на корицата © Joann Hill 
Илюстрация на корицата © Victo Ngai 
© 2022 Disney Enterprises, Inc

ЗA „ПРОКЛЯТИЕТО  
НА ТИТАНА“ 

Книгата накраткоКнигата накратко

Пърси Джаксън получава 
странна молба за помощ от 
приятеля си Гроувър и вед

нага се приготвя за битка. Всичко, 
което ще му трябва, са Анабет и 
Талия, верният му меч Въртоп и… 
мама да го хвърли донякъде с колата.

Тримата приятели се впускат в спа
сителна мисия само за да открият, 
че Гроувър е намерил нещо много 
важно  – две изключително мощни 
децагерои, чиито родители са неиз

вестни. И това не е всичко. Господарят на титаните Кро
нос е заложил коварен капан и младите полубогове попадат 
точно в него. За да се измъкнат невредими, Пърси ще трябва 
да се изправи пред найопасното предизвикателство в живо
та си до този момент – злокобното пророчество на Прокля
тието на титана.

Въпроси за дискусияВъпроси за дискусия
1. Обяснете как героите от историята се събират във во

енната академия „Уестовър Хол“. Какъв е резултатът от 
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този епизод и как повлиява мисията на Пърси до края на 
романа? Коя богиня участва в битката?

2. Защо Бианка решава да се присъедини към ловджийките 
на Артемида? Познавате ли някого, който би направил 
такъв избор? Какви са положителните и отрицателни
те му страни?

3. Кой е директор на Лагера на нечистокръвните? Защо е 
изпратен там? Опишете местоположението и целта на 
Лагера.

4. Защо кошмарите на Пърси са важен аспект от история
та? Кои две неща разкриват те? Вие бихте ли искали да 
получавате информация по този начин? 

5. Предайте със свои думи пророчеството на Оракула. 
Предположете кой би се отказал заради заплахите в него. 
Според вас героите разбират ли напълно пророчеството?

6. Как се включва Пърси в мисията? На него ли е възложе
на първоначално? Защо не? Какво го кара да обещае Нико, 
преди Пърси да тръгне на път?

7. В какъв капан попада Артемида заради слабостта си? С 
кой недостатък или слабост във вас би могъл да злоупо
треби някой? Всички хора ли са родени несъвършени?

8. Опишете преломните събития във Вашингтон. С кого и 
къде воюват героите? Каква е целта на Люк? По какво 
се отличава от тази на Пърси? Каква награда получава 
Пърси за победата си в битката?

9. Кои са любимите ви чудовища от романа? Кое би ви упла
шило наймного? Защо? Какви видове транспорт използ
ват персонажите в тази книга? Кои бихте избрали вие?

10. Какво се случва в сметището? Вие готови ли сте да 
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жертвате собствения си живот, за да спасите приятел? 
Какво води до нейното решение? Каква е храбрата й по
стъпка?

11. Въпреки че напътстват героите и от време на време им 
подхвърлят по някое готино оръжие, боговете на Олимп 
не се намесват директно в мисиите на простосмъртни
те. Защо? Какво щеше да се случи, ако боговете и богини
те решаха да участват в битките?

12. Как е изкушена Талия от силата, която ѝ се предлага? 
Според вас повечето хора способни ли са да устоят на 
такова могъщество? Защо?

13. Кои герои от древногръцката митология не отдават за
служената благодарност на жените, които им помагат? 
Според вас Пърси би ли постъпил така? С какво доказва, 
че е различен от полубоговете преди него?

14. Кой е генералът? На кого е роднина? Защо тази роднин
ска връзка се оказва съдбовна за един от героите? Какво 
бреме носи генералът? 

15. Какво се случва накрая в Планината на отчаянието? 
Какъв е резултатът от битката? Кого трябва да раз
очарова Пърси? Как приема той новината? Създава ли 
тази случка конфликт за следващата книга от пореди
цата? Защо?

Допълнителни дейности:Допълнителни дейности:
• Подберете песни, които биха вдъхновявали Пърси и 

приятелите му през цялата книга. Обяснете накрат
ко защо сте избрали всяка от тях за дадена сцена или 
битка.
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• Прочетете поне две различни версии на даден древно
гръцки мит (за Персефона и Деметра, например), после 
начертайте диаграма на Вен, чрез която да обозначите 
припокриващите се елементи в двете истории.

Или…

• Проследете върху карта на Съединените американски 
щати стъпките на героите през цялата книга и отбе
лежете важните събития от сюжета на „Проклятие
то на титана“.

• Доктор Чейс, простосмъртният баща на Анабет, съз
дава куршуми от небесен бронз. Проучете свойствата 
на избран химичен елемент от периодичната таблица и 
проектирайте оръжие на Пърси, Талия, Анабет или Гро
увър. Кои качества на елемента ще са найползотворни 
за такова приложение? Би ли имал слабости?

Или…

• Много чудовища от древногръцката митология са хи
бриди между истински животни и митични такива. 
Тези същества са зловещи противници! Създайте свое 
собствено древногръцко чудовище, като усъвършенст
вате реално животно с качества на митичен звяр. Пре
дайте описание и илюстрация на съществото.

• Изберете любимия си бог от Олимп и проектирайте 
идеалния му дом. Какво е необходимо, за да осигурите 
пълен комфорт на бога или богинята си? С какви сред
ства ще подходите към жаждата му за вино, например, 
или пък към сприхавия му нрав? Можете да използвате 
каквито си пожелаете материали – важното е да сте 
възможно найизчерпателни в описанията си.

• Докато четете „Проклятието на титана“, вписвайте 
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в таблица предвижданията си. Всяко едно трябва да се 
основава на факти от сюжета, познанията ви за стро
ежа на историята и тези за древногръцката митоло
гия. Именувайте отделните графи както следва: Глава, 
Ключови събития, Предвиждания. От задната страна 
на листа напишете предвижданията си за следващата 
книга от поредицата за Пърси Джаксън.  



39

ЗА „БИТКАТА  
ЗА ЛАБИРИНТА“

Книгата накраткоКнигата накратко

Пърси Джаксън не очаква пред
ставянето му в поредното 
ново училище да е кой знае 

колко забавно. Но изненадващата му 
среща със стар познат, последвана 
от сблъсък с мажоретки демони и 
поредния опит да бъде ликвидиран, 
превръщат ситуацията от лоша в… 
чудовищна.

Времето за подготовка изтича, а 
войната между олимпийците и гос
подаря на титаните Кронос набли

жава все повече и повече. Дори Лагерът на нечистокръвните 
вече не е сигурно място, а някога непробиваемите му вълшеб
ни стени са подложени на постоянни атаки от страна на ар
мията на титаните. За да ги спрат, Пърси и приятелите му 
трябва да потеглят на мисия през легендарния Лабиринт – 
криволичещ подземен свят с дебнещи от всеки ъгъл изненади.

Въпроси за дискусияВъпроси за дискусия
1. Опишете какво се случва в новото училище на Пърси. Как 

усложнява положението майка му? Защо споделя за ис

БИТКАТА ЗА ЛАБИРИНТА
КНИГА ЧЕТВЪРТА

Цена 12,90 лв.

Години 10+
ISBN 978-954-27-2831-3

ПЪРСИ ДЖАКСЪН не очаква представянето му в поредното 
ново училище да е кой знае колко забавно. Но изненадващата му 

среща със стар познат, последвана от сблъсък с мажоретки демони и 
поредния опит да бъде ликвидиран, превръщат ситуацията от лоша 
в… чудовищна.
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от страна на армията на титаните. За да ги  спрат, Пърси и прияте-
лите му трябва да потеглят на мисия през легендарния Лабиринт –  
криволичещ подземен свят с дебнещи от всеки ъгъл изненади.
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тинската си същност с Рейчъл?

2. Предайте накратко важните факти, които всеки чита
тел на поредицата трябва да знае, за да я разбере. Кои 
елементи от древногръцката митология, вплетени в сю
жета, са ви любими?

3. Според вас защо Анабет се тревожи толкова заради про
рочеството? Защо тя предвожда мисията в Лабиринта? 
Вие бихте ли тръгнали? Защо или защо не?

4. С какви препятствия (чудовища и т.н.) се сблъскват ге
роите в Лабиринта? Кое ви плаши наймного? Кого тряб
ва да намерят? Защо?

5. По какво се отличава обстановката в това приключение 
от тази в другите книги за Пърси Джаксън? Защо среда
та е толкова важен елемент за историята? Според вас 
защо Риърдън променя местонахождението на Олимп и 
други древни местности? Кое е любимото ви място от 
поредицата? Защо?

6. Според вас защо митовете за Икар и Дедал са включени 
в този роман? Как са разкрити в него способностите 
на Дедал? В крайна сметка Дедал ли постига повече или 
Пърси?

7. Какво предлага Пърси на Герион? Как успява да изпълни 
задачата си? Защо мисията му е потрудна дори от тази 
на Херакъл?

8. Гроувър се среща с героя си Пан. Как се разминава среща
та с очакванията му? Какво научава? Намирате ли в 
тази част на историята връзка с природозащитните 
движения и екосъобразния начин на живот? Как се проме
ня Гроувър след това изживяване? Кога се проявява тази 
промяна?
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9. Обяснете какво представлява Лабиринтът. Защо е тол
кова трудно да се мине през него? С какви инструменти 
си помагат героите ни?

10. В десета глава приятелите се натъкват на Сфинкса, 
която се е отказала от традиционните си загадки и ги е 
заменила с безсмислени въпроси, чиято баналност е обид
на за интелекта на Анабет. Намирате ли в тази сцена 
аналог с изпитите в държавните училища? Нарочно ли 
ги осмива Риърдън?

11. Обяснете как Пърси се озовава на Огигия. С кого се среща 
там? Защо за нея е мъчение да живее на такъв райски 
остров? Вие бихте ли останали там, или не? Защо?

12. Защо възниква нужда Рейчъл да ги води през Лабиринта? 
На какво се натъкват? Как успяват да се спасят? Вие 
бихте ли се доверили на това изобретение?

13. Как се опитва Дедал да надхитри смъртта? Имало ли е 
други изобретения, целящи същото?

14. Какво се случва с Лагера на нечистокръвните? Дали геро
ите ще са подложени на още поголеми изпитания пред 
армията на Кронос? Според вас какво ще се случи в след
ващата книга?

15. Коя книга от поредицата ви е любима дотук? Защо? 
Какви качества трябва да притежава добрата пореди
ца? С кой персонаж бихте искали да излезете на обяд и да 
интервюирате за училищния вестник? Защо?

Допълнителни дейности:Допълнителни дейности:
• Напишете писмо до Пърси Джаксън за приключени
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ята му. Разкажете му коя част от историята му ви е 
найлюбима и защо. Помислете и какви въпроси бихте 
му задали!

• Прочетете друга версия на митовете за Икар и Дедал 
или пък някой от митовете за Сфинкса и начертайте 
диаграма на Вен, чрез която да сравните персонажите в 
книгите на Риърдън с традиционните им портрети.

• Направете плакат „ИЗДИРВА СЕ“ за някой от злодеи
те и чудовищата в книгите. Опишете подробно външ
ния му вид и последното му известно местонахожде
ние!

• Проучете спецификите на полета с летателен апарат. 
Какво е нужно да се построи съоръжение, способно да се 
задържи във въздуха? Въз основа на наученото направе
те идеалния хартиен самолет и си организирайте със
тезание, за да проверите кой e приложил познанията си 
найумело. 
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ПОСЛЕДНИЯТ ОЛИМПИЕЦ
КНИГА ПЕТА

Цена 12,90 лв.

Години 10+
ISBN 978-954-27-2828-3

ГЕРОИТЕ са се подготвяли цяла година за битката с титаните, 
знаейки, че шансовете не са на тяхна страна. Кронос е по-силен 

отвсякога и мощта му расте все повече и повече, щом божество или 
герой застанат на негова страна.

Докато олимпийците се опитват да възпрат вилнеещото чудо-
вище Тифон, Господарят на времето поема към Ню Йорк, където 
Олимп стои напълно беззащитен. Пърси Джаксън е единственият, 
който може да го спре. И докато битката за западната цивилизация 
опустошава улиците на Манхатън, младият герой се изправя пред 
ужасяващото подозрение, че може би се сражава и срещу собствена-
та си съдба.
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ЗА „ПОСЛЕДНИЯТ 
ОЛИМПИЕЦ“

Книгата накраткоКнигата накратко

Героите са се подготвяли цяла 
година за битката с титани
те, знаейки, че шансовете не 

са на тяхна страна. Кронос е поси
лен от всякога и мощта му расте все 
повече и повече щом божество или 
герой застанат на негова страна.

Докато олимпийците се опит
ват да възпрат вилнеещото чудо
вище Тифон, Господарят на времето 

поема към Ню Йорк, където Олимп стои напълно беззащи
тен. Пърси Джаксън е единственият, който може да го спре. 
И докато битката за западната цивилизация опустошава 
улиците на Манхатън, младият герой се изправя пред ужася
ващото подозрение, че може би се сражава и срещу собстве
ната си съдба.

Въпроси за дискусияВъпроси за дискусия
1. „Знаех само, че се предполага да направя някакъв избор, 

който да реши съдбата на света – какво толкова да му 
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се притесняваш?“. Как бихте се чувствали, ако такова 
пророчество тегнеше над главата ви? Бихте ли избягва
ли важни решения, или храбро бихте прегърнали съдбата 
си?

2. Иска ли ви се да посетите двореца на Посейдон? Кое му 
е найхубавото на безсмъртието? А найлошото? Пред 
какви трудности са изправени нечистокръвните и какви 
преимущества имат?

3. Обсъдете основните затруднения, които среща Пърси в 
книгата. Кои ви се струват непреодолими? Как се справя 
с напрежението? Според вас в кое трябва да съсредоточи 
уменията и ресурсите си?

4. Според вас защо Пърси трябваше да се срещне с Хестия и 
да получи благословията на майка си? Пърси решава да 
се довери на Нико, син на Хадес. Дали е разумно? Вие как 
преценявате на кого да се доверите?

5. Защо Пърси се къпе в реката Стикс? Как запазва прос
тосмъртието си? Коя е вашата ахилесова пета? На кого 
бихте споделили кое е слабото ви място? Какво ни казва 
това за взаимоотношенията между Пърси и Анабет?

6. Хестия казва на Пърси, че трябва да опознае семейство
то на врага си, ако иска да го надвие. Съгласни ли сте с 
това? Защо е толкова важно?

7. Докато се подготвя за битка с Кронос, Пърси отчита си
лите и слабостите си. Какви суперсили, оръжия и съще
ства (госпожа О’Лиъри, например) бихте искали на своя 
страна за легендарната битка за връх Олимп?

8. Опишете битката за моста Уилямсбърг. Коя част ви се 
стори найвълнуваща? Как Анабет доказва за пореден 
път лоялността си към Пърси? Вие имате ли човек в жи
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вота си, който би се хвърли пред нож, за да ви спаси?

9. Защо Хадес е прокълнал Оракула от Делфи? Според вас 
той ли е виновен? Защо Хадес не обвинява директно Зевс? 
Редно ли е Пърси да каже на Нико какво се е случило с 
майка му?

10. Според вас защо Прометей дава питоса на Пандора на 
нашия герой? Дали Пърси ще го отвори? Вие бихте ли 
имали волята да го оставите затворен? Какво ще се 
случи, ако го отвори?

11. Каква е съдбата на Мей Кастелан? Ако ви се предлагаше 
възможност да виждате бъдещето, щяхте ли да я прие
мете? Бихте ли приели мисия от оракула?

12. Дионисий обяснява на Пърси, че ако олимпийците се про
валят… „Изкуството, законите, дегустацията на вино, 
музиката, видеоигрите, копринените ризи, рисуването 
по черно кадифе – всички неща, заради които си заслужа
ва да се живее, ще изчезнат!“ Какво би съдържал вашият 
списък? Защо боговете се нуждаят от човеците и прос
тосмъртните герои?

13. Защо Силена Берегард повежда колибата на Арес в битка 
срещу дракона? Какъв е резултатът? Как изкупува грехо
вете си, впускайки се в сражението? Как приема Клариса 
откритието?

14. Опишете плана на Пърси за крайната битка между Кро
нос и нечистокръвните. С какво му помага Посейдон? Кои 
други богове се включват в битката? Какъв е изборът, 
споменат в пророчеството? Кой е героят накрая?

15. Как възнаграждават олимпийците Пърси, Анабет, Гро
увър и другите нечистокръвни герои за вярната им служ
ба? Каква е съдбата на Рейчъл? Според вас чия награда е 
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найголяма? Защо Пърси не приема своята? Вие бихте ли 
я приели?

Допълнителни дейности:Допълнителни дейности:
• Докато четете книгата, съставете причиннослед

ствена графика, основаваща се на изборите, които пер
сонажите правят по пътя към финалната битка. Из
ползвайте я като помагало в дискусиите.

• Рик Риърдън поставя нова мисия с първото проро
чество на Рейчъл. Напишете кратък разказ за първата 
битка на седемте нечистокръвни.

• Нарисувайте или извайте от глина някое от чудови
щата, срещу които се борят Пърси и приятелите му 
в битката за връх Олимп, като следвате описанията в 
книгата и будното си въображение. 
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ЗА АВТОРА

Рик Риърдън е найдобре познат 
с книгите си за „Пърси Джаксън 
и боговете на Олимп“, в които 

героите от древногръцката мито
логия оживяват за своите съвремен
ни почитатели. През 2021 г. списание 
„Time“ включва „Пърси Джаксън и бо
говете на Олимп“ в класация ТОП 100 
за найдобрите книги за тийнейджъри 
(young adults), обхващаща найзавладя
ващите, просветляващи и влиятелни 
книги от 1800а година насам.

Рик Риърдън разгръща вселената с други две поредици: „Героите 
на Олимп“ и „Изпитанията на Аполон“, които умело съчетават 
древногръцки и римски богове и герои с техните съвременни 
персонажи. Рик се захваща с египетските богове в магическата 
трилогия „Хрониките на Кейн“ и със скандинавската митоло
гия в „Магнус Чейс и боговете на Асгард“.

Милиони фенове по целия свят се наслаждават на неговите 
вълнуващи приключения, както и на два други бестселъра от 
колекцията – „Гръцките богове на Пърси Джаксън“ и „Гръцки
те герои на Пърси Джаксън“. Рик е създател и на импринта на 
Disney Hyperion – Rick Riordan Presents, посветен на търсенето 
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и откриването на автори на развлекателни книги за световни
те култури и митологии. Той живее в Бостън, Масачузетс със 
съпругата и двамата им сина.

За повече информация посетете www.RickRiordan.com или го 
последвайте в Туитър @camphalfblood.
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РАЗГОВОР С РИК РИЪРДЪН

Как ви дойде идеята за Пърси Джаксън?
Синът ми учеше древногръцките митове във втори 

клас и ме помоли да му разкажа приказка за лека нощ с бого
ве и герои. Доста години съм преподавал древногръцка ми
тология в гимназията, така че с удоволствие изпълних же
ланието му. Когато изчерпах всички митове, той посърна 
и ме накара да си измисля нови истории със същите герои.

Съвсем спонтанно създадох Пърси Джаксън и мисия
та му да открие мълнията на Зевс в съвременна Америка. 
Около три вечери разказвах цялата история, а като при
ключих, синът ми ме посъветва да я превърна в книга.

Преподавал сте дълго време. Защо напуснахте клас-
ната стая?

Трудно се реших. Обичам да преподавам. Обичам да ра
ботя с деца. Но като завърших първата книга за Пърси 
Джаксън, осъзнах, че няма да успявам да издавам по една 
книга на година и в същото време да върша добра работа в 
класната стая, затова се принудих да напусна учителска
та професия.

Хубавото е, че продължавам да работя с деца като пи
сател на младежка литература. Надявам се да запаля още 
повече хлапета по древногръцката митология.
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Споделихте ли първата книга за Пърси Джаксън с 
някой от учениците си, преди да я издадете?

Деветгодишният ми син пръв чу историята, но исках 
да се уверя, че би привлякла вниманието и на поголеми 
деца. Подбрах няколко мои ученика от шести, седми и осми 
клас и ги помолих да направят „тест драйв“ на романа. 
Страшно се притеснявах! Свикнал съм да показвам рабо
тата си на възрастни, но не знаех дали хлапетата ще ха
ресат Пърси. Найсетне разбрах какво им е било на тях, 
като ми предаваха есета и чакаха да ги оценя! За щастие 
децата се влюбиха в книгата ми.

Какъв съвет бихте дали на онези, които искат да 
станат писатели?

Не се страхувайте да поискате помощ! Намерете някой 
учител, когото уважавате. Кореспондирайте си с писате
ли. Сами ще се уверите, че един учтив имейл почти винаги 
получава отговор.

Второ, четете много! Четете всичко, което ви попад
не. Ще усвоите писателския занаят само ако се потопите 
в гласовете, стиловете и техниките на вече установени 
писатели.  

Трето, пишете всеки ден! Водете си дневник. Нахвър
ляйте в него интересни истории, дочути оттукоттам. 
Описания на хора, които сте срещнали. Няма значение 
какво точно пишете вътре, важното е непрекъснато да се 
упражнявате. Писането е като спорта – усъвършенства
те се само ако тренирате. Не го ли практикувате, писа
телските ви мускули атрофират.

И накрая, не се обезсърчавайте! Отхвърлянето е част 
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от писателската практика, и винаги боли. Номерът е да 
не се отказвате. Облепете стаята си с писма с откази, ако 
трябва, но не се отказвайте.

Това ръководство е съставено с помощта на Трейси Вон Зимър, специа
лист по четене в начално училище „Ендевър“ и награждаван автор на дет
ска литература. В уебсайта ѝ www.tracievaughnzimmer.com ще откриете 

още стотици наръчници за деца и подрастващи. 

Адаптирано от Disney Hyperion reader’s guides • www.disneybooks.com
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Романите в комикс

Последният ден от учебната година. Мама беше права, тряб-
ваше да се радвам. За първи път в живота си бях изкарал цяла 
година в едно училище, без да ме изключат. Без странни случки. 
Без сбивания в класната стая. Без учители, които се превръщат 
в чудовища и се опитват да ме убият с отровни сандвичи и из-
бухливи домашни. Утре заминавах за най-страхотното място 
на света.

Оставаше ми само един ден. Едва ли и на мен ми беше по сили-
те да го прецакам.

Както обикновено, дори не подозирах колко греша.

Последната учебна година на Пърси Джаксън е преминала 
учудващо спокойно. Нито едно чудовище не си е показа

ло носа в новата гимназия, която посещава. Но когато нищо и 
никаква игра на народна топка се превръща в меле с грозни чо
векоядни гиганти, нещата стават… хм, грозни. Изневиделица се 
появява и Анабет, която носи още лоши новини – вълшебните 
прегради, които пазят Лагера на нечистокръвните са отровени 
от непознат враг и, освен ако не се намери веднага лек, единст
веното сигурно убежище за децата на боговете е на път да бъде 
разрушено.

Пърси и приятелите му трябва да предприемат много опасно 
пътуване през Морето на чудовищата. Но преди това нашият 
герой ще разбули още една семейна тайна, която ще го накара 
да се замисли дали да си син на Посейдон е чест, или жестока 
шега…

Години 10+ Цена 12,90 лв.

В петък, след края на последния учебен ден преди зимната ва-
канция, мама ми събра в една раница малко дрехи и смъртоносни 
оръжия и ме закара в ново училище. По пътя минахме да вземем 
Анабет и Талия.

Пърси Джаксън получава странна молба за помощ от при-
ятеля си Гроувър и веднага се приготвя за битка. Всичко, 

което ще му трябва, са Анабет и Талия, верният му меч Въртоп 
и… мама да го хвърли донякъде с колата.

Тримата приятели се впускат в спасителна мисия само за да 
открият, че Гроувър е намерил нещо много важно – две изклю-
чително мощни деца-герои, чиито родители са неизвестни. И 
това не е всичко. Господарят на титаните Кронос е заложил ко-
варен капан и младите полубогове попадат точно в него. За да 
се измъкнат невредими, Пърси ще трябва да се изправи пред 
най-опасното предизвикателство в живота си до този момент – 
злокобното пророчество на Проклятието на титана.

Илюстрация на корицата © John Rocco

#ПърсиДжаксън 
#ПроклятиетоНаТитана

И  БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП

РИК РИЪРДЪН

БИТКАТА ЗА ЛАБИРИНТА

IV

IV

   И   БОГОВЕТЕ
НА ОЛИМП

РИК
РИЪРДЪН

Б
И

ТК
А

ТА
 З

А
 Л

А
Б
И

РИ
Н

ТА

Години 10+ Цена 12,90 лв.

ISBN 978-954-27-0543-7

Някакъв тип зад нас изшътка:
– Млъкнете! Идва ред на мажоретките!
– Здравейте! – извика в микрофона русокосата, с която се бях 

сблъскал на вратата. – Аз се казвам Тами, а до мен е Кели.
Кели направи циганско колело.
В този миг Рейчъл изпищя, все едно някой я беше убол с кар-

фица. Няколко деца се обърнаха към нас и се подсмихнаха, но Рей-
чъл се взираше ужасено в мажоретките. Тами обаче изобщо не ѝ 
обърна внимание, а заговори за страхотните занимания, които 
предлага училището.

– Бягай! – изсъска Рейчъл. – Веднага!

Пърси Джаксън не очаква представянето му в поредното 
ново училище да е кой знае колко забавно. Но изненад-

ващата му среща със стар познат, последвана от сблъсък с мажо-
ретки демони и поредния опит да бъде ликвидиран, превръщат 
ситуацията от лоша в… чудовищна.

Времето за подготовка изтича, а войната между олимпийци-
те и господаря на титаните Кронос наближава все повече и по-
вече. Дори лагерът на нечистокръвните вече не е сигурно мяс-
то, а някога непробиваемите му вълшебни стени са подложени 
на постоянни атаки от страна на армията на титаните. За да ги 
 спрат, Пърси и приятелите му трябва да потеглят на мисия през 
легендарния Лабиринт – криволичещ подземен свят с дебнещи 
от всеки ъгъл изненади.

Илюстрация на корицата © John Rocco

#ПърсиДжаксън 
#БиткатаЗаЛабиринта
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Години 10+ Цена 12,90 лв.

ISBN 978-954-27-0562-8

Началото на края на света започна с кацането на пегас на 
капака на колата ми.

До този момент следобедът беше страхотен. Строго поглед
нато, не биваше да шофирам, защото до шестнайсетия ми рож
ден ден оставаше една седмица, но мама и новият ѝ съпруг Пол 
ни бяха завели на плажа на Южния бряг и Пол ми позволи да взе
ма неговата тойота „Приус“ за едно кръгче с приятелката ми 
 Рейчъл.

Да, знам какво си мислите – колко безотговорно е постъ
пил, мрънмрънмрън. Само че Пол ме познаваше добре. Беше ме 
виждал да пробождам с меча си демони и да изскачам от горящи 
училища, и явно беше решил, че да покарам колата му стотина 
мет ра няма да е найопасното нещо в живота ми.

Героите са се подготвяли цяла година за битката с титаните, 
знаейки, че шансовете не са на тяхна страна. Кронос е по-си-

лен от всякога и мощта му расте все повече и повече щом бо-
жество или герой застанат на негова страна.

Докато олимпийците се опитват да възпрат вилнеещото чу-
довище Тифон, Господарят на времето поема към Ню Йорк, къ-
дето Олимп стои напълно беззащитен. Пърси Джаксън е един-
ственият, който може да го спре. И докато битката за западната 
цивилизация опустошава улиците на Манхатън, младият герой 
се изправя пред ужасяващото подозрение, че може би се сража-
ва и срещу собствената си съдба.

Илюстрация на корицата © John Rocco

#ПърсиДжаксън 
#ПоследниятОлимпиец
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