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De sorte sejl Josefine Ottesen Hent PDF Forlaget skriver: En dag dukker de sorte sejl fra Kreta op. De skal
have syv unge piger og syv unge mænd. De er betaling som krigsoffer. De unge bliver udvalgt ved

lodtrækning. De der bliver valgt ud kommer aldrig tilbage. De vil blive ædt af Minotaurus, et væsen der både
er mand og tyr, som bliver holdt fanget af kong Minos. Ingen i den rigtige alder slipper for at trække et lod, så
Teseus må også trække. De udvalgte med Teseus i spidsen sejler af sted. Han er fast besluttet på at overvinde
Minotaurus i den farlige labyrint, så alle kan vende hjem igen. Inden ofringen er der fest hos kongen. Her

møder Teseus den smukke Ariadne, en af Demeters Døtre.

Citat fra bogen:

Ægæus ryster trist på hovedet. ´Jeg får ikke et roligt øjeblik, før du er her igen. Jeg vil sidde hver dag ude på
klinten og vente. Erebos vil være mine øjne. Han vil fortælle mig, når dit skib vender tilbage. Brug de hvide
sejl, hvis du er i live. Siger han til mig, at de er sorte, kaster jeg mig i havet.´ ´Jeg vender tilbage. Stol kun på

det. Poseidon er med mig, ved du.´ Teseus giver sin gamle far et knus.

En spændende serie om prins Teseus´ besværlige rejse til Athen, hvor han skal overtage tronen efter sin far.
En farefuld færd, hvor han skal besejre en kyklop, Den Grå og hendes so, Strækkeren, Medeas heksekunster
og Minotaurus. Han hjælper kongen med at overholde Athens love i modsætning til de tre onkler og deres

sønner, der alle er grådige og frygtede. Undervejs får han hjælp af Poseidon og Demeter, selve Jordens Moder.

Lix 10
Til børn fra 8 år.
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