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humor/horrorserie om dødningen Max Skræk fås nu som eBog. Dette er tredje bind ud af i alt otte.

Isabel er ved et uheld kommet til at vække den afdøde skuespiller Max Skræk fra graven. Nu er han flyttet
ind hos hende i pensionat Granly, og har fundet sig til rette på et af tagværelserne. Isabel hænger på ham,

indtil hun har fundet en, som han kan tage med sig tilbage til graven. I desperation søger hun et fritidsjob på
det lokale plejehjem, hvor hun håber at finde, som er så svagelig, at Max Skræk kan slå til, uden at det
vækker mistanke. Samtidig har dødmetalbandet Korslagte Knogler lejet pensionatets festsal for at øve,
hvilket sætter alles nerver på højkant, ikke mindst Max Skræks, som er uvant fræsende guitarsoli og

buldrende trommer. Den mystiske Pixi, som dukkede op tidligere på dagen viser sig at blive bandets nye
forsanger.

Om aftenen får Max overtalt Isabel til en lille gåtur i haven. Ingen af dem ved, at de bliver udspioneret af
Vivians to lakajer, tvillingerne Line og Luna, som klassens dronning har sendt på mission for at holde øje
med Isabel. De to piger bliver noget opskræmte, da de fra deres skjulested ser Isabel i selskab med selveste

Døden!
Gåturen udvikler sig yderligere dramatisk, da Max overfaldes af en stor løsgående hund og får frastjålet sin
ene hånd. Nu trækker det for alvor op til storm for den stakkels Isabel. Hvor længe kan hun holde Max skjult

for omverden?

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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