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PAX. Målarbok Åsa Larsson, Ingela Korsell boken PDF Färglägg den magiska bildvärlden i PAX-böckerna
och upplev Alriks och Viggos äventyr i dina färger. Trion bakom den kritikerhyllade PAX-serien består av
spänningsförfattaren Åsa Larsson, känd för sina kriminalromaner om Rebecka Martinsson, författaren och
forskaren, Ingela Korsell och illustratören Henrik Jonsson som bland annat tecknat Batman för kultklassade
DC Comics!I PAX Målarbok kan du bläddra bland scener ur böckerna eller utforska det magiska biblioteket.
Färglägg imparna, grimmen, mylingen och alla de andra övernaturliga varelserna, eller ge dig i kast med det
myllrande persongalleriet, vilken är din favorit? Alrik som älskar djur, lillebrorsan Viggo som klättrar på allt
han ser, den coola häxan Iris eller bibliotekets väktare; Estrid och Magnar? Ge din fantasi fritt spelrum! Läs

också textutdrag ur böckerna och kortare citat!Tiden pulsar. Mörkret vandrar in. PAX; lika
beroendeframkallande som Harry Potter, lika blodisande som Hungerspelen.

 

Färglägg den magiska bildvärlden i PAX-böckerna och upplev Alriks
och Viggos äventyr i dina färger. Trion bakom den kritikerhyllade

PAX-serien består av spänningsförfattaren Åsa Larsson, känd för sina
kriminalromaner om Rebecka Martinsson, författaren och forskaren,
Ingela Korsell och illustratören Henrik Jonsson som bland annat

tecknat Batman för kultklassade DC Comics!I PAX Målarbok kan du
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övernaturliga varelserna, eller ge dig i kast med det myllrande
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