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Felix Fox – Heksens hoved Charlotte Blay Hent PDF Lær noget om de græske guder En humoristisk fantasy-

serie om Felix Fox og Thene, der møder de græske guder. Felix er på ferie i Grækenland. Sammen med
landsbypigen Thene opsøger han igen Gudernes Portal. Her lever de græske guder, efter at de forlod

Olympen. Gamle sagn og myter bliver pludselig meget levende. Nu er det Medusas hoved, der er på spil.
Sussi Bech har tegnet helt fantastisk. Bogen er spændende læsning for de ca. 9-12 årige. Højtlæsning et par år
før. Serien består af tre bøger, der kan læses selvstændigt: Monsterkisten Heksens hoved Uhyret i labyrinten
Anmeldelser: ”Det er bestemt underholdende at følge de to børn på den dramatiske mission i mytologiens
verden.” - Weekendavisen, Frederikke Winther ”Guderne giver børnene opgaver, så de tager del i de gamle
sagn. Denne gang henter de Medusas hoved og er med til at befri Andromeda fra kæmpeblæksprutten,

Kraken. De fine farveillustrationer af Sussi Bech gør bogen meget indbydende.” - Lektøren
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