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Max Skræk - På gravens rand Henrik Einspor Hent PDF Beskrivelse: Henrik Einspors hæsblæsende

humor/horrorserie om dødningen Max Skræk fås nu som eBog. Dette er andet bind ud af i alt otte. Max
Skræk er vendt tilbage fra de døde. Uheldigvis er han flyttet ind hos Isabel i det gamle pensionat. Her må hun

gøre alt for at holde ham skjult, især for sin tante, som helst ikke skal opdage, at der bor en dødning i et
værelserne. I mellemtiden har man opdaget, at Max Skræks grav er blevet hærget. Gravstenen er væltet og
jorden helt rodet til. Politiet mistænker visse af byens børn for at have begået hærværket, men Isabel ved

bedre. Hun og hendes ærkefjende, Vivian, har et nyt sammenstød i skolen, og Isabel smides ud fra
biologitimen efter at have kastet et hjerte i hovedet på klassens dronning. Senere advarer klassekammeraten
Jon, Isabel om, at hans far, som også er byens betjent vil tale med hende om hærværket på kirkegården. Isabel
begynder at føle sig i lidt af en knibe, med en dødning skjult på pensionatet og selv i politiets søgelys, og
hendes problemer bliver ikke mindre, da en mystisk pige dukker op på pensionatet. En pige som angiveligt

har lidt af hvert på samvittigheden. Der er gys, grin og intriger for alle pengene i dette andet bind af serien om
Max Skræk.
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