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Felix Fox – Monsterkisten Charlotte Blay Hent PDF Lær noget om de græske guder. En humoristisk fantasy-
serie om Felix Fox og Thene, der går ind i Gudernes Portal Felix er på ferie i Grækenland med sine forældre,
her møder han pigen Thene. Hendes far er brandmand. Det brænder på bjerget, og Thene og Felix våger sig
ind i Gudernes Portal, for at bede Zeus og guderne om hjælp. Det bliver både farligt og fuldt af sjov. Sussi

Bech har illustreret med humor og spræl i farverne. Bogen kan læses af børn fra 9 -10 år - og læses højt fra ca.
7 år. Serien består af tre bøger, der kan læses selvstændigt: Monsterkisten Heksens hoved Uhyret i labyrinten
Anmeldelser: ”Dette er det første bind af en humoristisk fantasy serie om Felix Fox, der sammen med den
græske landsbypige Thene, går ind I gudernes Portal for at bede om hjælp til at slukke branden i bjergene.

Guderne udfordrer de to menneskebørn til et spil om monsterkisten – Pandoras æske. Sproget er dynamisk og
holder læseren fast med humor og spænding. Illustrationerne understøtter meget fint historien og dens

humor.” - Lektør, Torben Bråe Olesen
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