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Description:
Beroendeframkallande urban fantasy av spänningsförfattarna Åsa Larsson och Ingela
KorsellPopulära Åsa Larsson, känd för sina kriminalromaner, debuterar för mellanåldern. I
samarbete med författaren och forskaren Ingela Korsell och tecknaren Henrik Jonsson har
hon skapat ett unikt urban fantasy-epos. Serien "PAX" är ett actionfyllt drama om magi, som
utspelar sig mitt i dagens Mariefred. I den lilla staden Mariefred börjar konstiga saker att
hända. Onda krafter försöker erövra det hemliga, magiska biblioteket, som funnits under
kyrkan i hundratals år. Väktarna Estrid och Magnar har vigt sina liv åt att skydda biblioteket,
men i takt med att de blir äldre börjar bibliotekets magiska skydd försvagas. Bröderna Alrik
och Viggo visar sig vara utvalda för att hjälpa till att försvara biblioteket mot de mörka krafter
som vill ta makt över det. Alrik och Viggo måste använda både styrka och list för att
övervinna alla övernaturliga otyg som väcks till liv i staden. Men pojkarna har också strider
att utkämpa i sitt vardagsliv. Det finns ett killgäng i skolan som gör livet svårt. De har en
mamma som de längtar efter, men som inte är att lita på. Och de måste kämpa med sin
natur, den där ilskan som exploderar i huvudet, eller den där handen som liksom av sig själv
tar grejer och stoppar i fickan.Lika beroendeframkallande som Harry Potter, lika blodisande
som Hungerspelen. "PAX" har alla ingredienser av en modern nordisk klassiker.Nidstången
är den första delen i serien. Bok två, Grimmen, utkommer samtidigt hösten 2014.
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