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Max Skræk - Mere levende end død Henrik Einspor Hent PDF Beskrivelse: Henrik Einspors hæsblæsende
humor/horrorserie om dødningen Max Skræk fås nu som eBog. Dette er første bind ud af i alt otte.

Første dag på sin nye skole ryger Isabel uklar med Vivian, klassens dronning. De to piger kommer i slagsmål,
og ved et uheld kommer Isabel til at rive Vivians ene øre halvt af. Som hævn får Vivian efterfølgende lokket
Isabel ud til den hjemsøgte mølleruin. Hvis Isabel tør kalde tre gang på spøgelset Max Skræk, får hun lov til
at blive medlem af Vivians bande. I virkeligheden er der ingen bande, Vivian håber bare at skræmme livet af

Isabel, hvilket næsten lykkes.

Men problemerne er ikke slut her, for da Isabel vender hjem og træder ind på sit værelse, sidder en uhyggelig
skabning på hendes seng. Det er Max Skræk, og han er stået op af sin grav. Intet kan længere overraske

Isabel. Heller ikke da Max fortæller, at han kun kan vende tilbage til sin grav, hvis han får lov at tage et liv
med sig. Og eftersom Isabel var den, der påkaldte ham, må hun bestemme hvis liv! Isabel får noget at tænke

over, for har hun ikke en høne at plukke med Vivian?

Seriens blanding af kulsort humor og grufulde hændelser har gjort den til et kulthit blandt både piger og
drenge og første bind blev indstillet til Orla Prisen i 2012.
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