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Sinopsi (per jo): 
Es el primer d’ una col·lecció de cinc llibres. Trata d’un adolescent normal 
que descobreix que realment és fill d’un déu grec, i no un qualsevol… 
Zeus, el déu del firmament, l’acusa d’haver robat el seu llamp mestre. Ara, 
juntament amb la seva amiga, l’Annaberth, un filla d’Atena, i el seu amic 
Grover, un sàtir, ha de tornar el llampec que ell no ha robat, i així fent que 
Zeus no el fulmini…  
Aquesta obra ens enfonsa en un món modern on, realment, existeixen els deus grecs, 
contant tots els monstres que volen carregar-se en Percy…  
 
Sinopsi (del llibre): 
Què passaria si un dia descobrissis que, en realitat, ets fill d’un déu grec i has de complir 
una missió secreta? Dons això és el que li passa a Percy Jackson, que a partir d’aquell 
moment en disposa a viure les aventures més emocionants de la seva vida. 
 
En Percy té dislèxia i dificultats per concentrar-se, o això és el que afirma la versió oficial, i 
ja l’han expulsat de sis escoles. Objecte de burles per inventar-se unes històries 
fantàstiques que ni ell mateix s’acaba d’empassar, un bon dia els déus de l’Olimp le 
revelen la veritat: en Percy és ni menys ni menys que un semidéu, és a dir, el fill d’un déu i 
una mortal. I com a tal, haurà de descobrir qui ha robat el llampec de Zeus i així Evitar que 
esclati una guerra entre els déus. Per complir aquesta missió comptarà amb l’ajuda dels 
seus amics: en Grover, un jove sàtir, i l’Annaberth, filla d’Atena. 
 
El lladre del llampec marca l’inici d’una apassionant sèrie d’aventures sobre un món 
secret: el món que els antics déus grecs han recreat al nostre voltant en ple segle XXI 
 
La col·lecció “Percy Jackson i els déus de l’Olimp” consta de cinc volums: 
-Percy Jackson i el lladre del llampec 
-Percy Jackson i el mar de monstres 
-Percy Jackson i la maledicció del tità 
-Percy Jackson i la batalla del laberint 
-Percy Jackson i l'últim heroi de l’Olimp 
 
A més de dos llibres addicionals explicant la mitologia grega: 
-Percy Jackson i els déus grecs 
-Percy Jackson i els herois grecs 
 
Opinió ràpida: 
 
Tots els llibres tenen molt d’humor i molt bona història, a més de que són molt fidels a la 
mitologia original. 
 
Recoman Rick Riordan a tot amant de la mitologia (també hi ha munts de llibres d’altres 



mitologies (ejipcia i nòrdica) i una secuela de la saga Percy Jackson ,”Los héroes del 
Olimpo” (no sé si hi són en català), on afegeixen la mitologia romana. I d’aquesta 
col·lecció un altre: “Las Pruebas de Apolo” (tampoc sé si hi són en català) 
 
  


