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Max Skræk - Halloweenfesten Henrik Einspor Hent PDF Beskrivelse: Ottende del af Henrik Einspors
hæsblæsende humor/horrorserie om dødningen Max afsluttes her med et dobbeltbind. Nu skal alle tråde
samles, alle bolde gribes og sandheden om, hvem der myrdede Max Skræk afsløres. Omsider er dagen

oprundet, hvor kiksekagekonkurrencen skal løbe af stabelen. Strøm har store forventninger til dagen, men det
skal vise sig, at hans og Isabels plan om at afsløre morderen får en både tragisk og ulækker udgang. Men også
fører til en overraskende opdagelse. Det er også blevet tid til Halloween-festen, og det kommer ikke til at gå
stille af, når dødmetalbandet Korslagte Knogler spiller op til dans. Alle er klædt ud i de mest uhyggelige
kostumer, og Vivian sætter sin onde plan i værk for at få hævn over Isabel. Max Skræk vover sig ud af sit
tagværelse og andetsteds gør morderen sig klar til at slå til igen. Det bliver en allehelgensaften, som ingen
siden glemmer. I Max Skræk-serien går gys og humor hånd i hånd. Serien har fundet læsere både blandt

drengene, som kan lide skolegårdsintriger, og pigerne, som bare holder af action og et godt gys.

 

Beskrivelse: Ottende del af Henrik Einspors hæsblæsende
humor/horrorserie om dødningen Max afsluttes her med et
dobbeltbind. Nu skal alle tråde samles, alle bolde gribes og

sandheden om, hvem der myrdede Max Skræk afsløres. Omsider er
dagen oprundet, hvor kiksekagekonkurrencen skal løbe af stabelen.
Strøm har store forventninger til dagen, men det skal vise sig, at hans

og Isabels plan om at afsløre morderen får en både tragisk og
ulækker udgang. Men også fører til en overraskende opdagelse. Det
er også blevet tid til Halloween-festen, og det kommer ikke til at gå
stille af, når dødmetalbandet Korslagte Knogler spiller op til dans.
Alle er klædt ud i de mest uhyggelige kostumer, og Vivian sætter sin
onde plan i værk for at få hævn over Isabel. Max Skræk vover sig ud
af sit tagværelse og andetsteds gør morderen sig klar til at slå til igen.



Det bliver en allehelgensaften, som ingen siden glemmer. I Max
Skræk-serien går gys og humor hånd i hånd. Serien har fundet læsere
både blandt drengene, som kan lide skolegårdsintriger, og pigerne,

som bare holder af action og et godt gys.
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