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Lær noget om de græske guder

En humoristisk fantasy-serie om Felix Fox og Thene, der våger sig ind i Gudernes Portal.

Da lillebror Viktor bliver væk, anmoder Felix Fox og Thene de græske guder om hjælp. Guderne forlanger til
gengæld at børnene finder monsteret Minotauros og fører det til havguden.

En letlæst serie for børn i alderen 9-12 år, der vil vide noget om mytologiske væsner og børn i hovedrollen
som heltene. Bøgerne har humor og kan læses uafhængige af hinanden.

Serien består af tre bøger:

Monsterkisten

Heksens hoved

Uhyret i labyrinten

Anmeldelse:

"De to børn deler en hemmelighed. De ved hvilke huler, der fører til de gamle græske guder. Felix Fox og
Thene drager dybere ind i bjerget. Helt ind hvor lugten af råd breder sig og hvor monstre ligger på lur.
Monstre, der skal besejres. Spørgsmålet er bare, hvordan de to børn overlever og indfanger monsteret

Minotauros?

Charlotte Blay har skrevet skønne bøger for børn i en menneskealder, hun skrev gode bøger da jeg var barn
og det gør hun stadig.

Uhyret i labyrinten er en af den slags bøger, hvor man kan mærke, at hun ved meget om den græske verden,
noget der understreges af Sussi Bechs tegninger.”

- Weekendavisen, Emil Blichfeldt
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