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humor/horrorserie om dødningen Max Skræk fås nu som eBog. Dette er sjette bind ud af i alt otte. Isabel
forsøger stadig at slippe af med Max Skræk, som klassens dronning fik hende lokket til at påkalde ude i den
gamle mølle. Max kan kun vende tilbage til graven, hvis han får lov til at tage en levende person med sig. Og
eftersom Isabel påkaldte ham er det hende, som skal vælge. Isabels frivillige job på plejehjemmet har ikke
bragt hende nærmere en egnet kandidat til at følge med Max. I stedet er hun blevet inddraget i en gammel
mordgåde. En mordgåde som den gamle plejehjemsbeboer, Strøm er i fuld sving med at opklare. Det kræver
intet mindre end en afholdelse af en kiksekagekonkurrence på plejehjemmet. Først må Isabel dog deltage i

den årlige svampeudflugt sammen med sin tante, en udflugt anført af bibliotekaren fra helvede, fru
Falkenberg. Imens er Max Skræk alene hjemme i pensionat Granly. Og man bør aldrig lade dødninge være
alene hjemme. Endnu værre problemer er dog under opsejling et helt andet sted, for en meget mærkelig
optagelse er dukket op på købmandens overvågningskamera. Tilsyneladende viser den et skelet, som

spadserer frit omkring. Men den slags kan jo ikke lade sig gøre, vel? Sort humor, gys og action går hånd i
hånd i denne serie, som både piger og drenge har taget til sig. Første bind blev indstillet til Orlaprisen i 2012.

 

Beskrivelse: Henrik Einspors hæsblæsende humor/horrorserie om
dødningen Max Skræk fås nu som eBog. Dette er sjette bind ud af i
alt otte. Isabel forsøger stadig at slippe af med Max Skræk, som
klassens dronning fik hende lokket til at påkalde ude i den gamle
mølle. Max kan kun vende tilbage til graven, hvis han får lov til at
tage en levende person med sig. Og eftersom Isabel påkaldte ham er
det hende, som skal vælge. Isabels frivillige job på plejehjemmet har
ikke bragt hende nærmere en egnet kandidat til at følge med Max. I
stedet er hun blevet inddraget i en gammel mordgåde. En mordgåde
som den gamle plejehjemsbeboer, Strøm er i fuld sving med at

opklare. Det kræver intet mindre end en afholdelse af en



kiksekagekonkurrence på plejehjemmet. Først må Isabel dog deltage
i den årlige svampeudflugt sammen med sin tante, en udflugt anført
af bibliotekaren fra helvede, fru Falkenberg. Imens er Max Skræk
alene hjemme i pensionat Granly. Og man bør aldrig lade dødninge
være alene hjemme. Endnu værre problemer er dog under opsejling
et helt andet sted, for en meget mærkelig optagelse er dukket op på
købmandens overvågningskamera. Tilsyneladende viser den et

skelet, som spadserer frit omkring. Men den slags kan jo ikke lade
sig gøre, vel? Sort humor, gys og action går hånd i hånd i denne
serie, som både piger og drenge har taget til sig. Første bind blev

indstillet til Orlaprisen i 2012.
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