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Spøgelseshesten står og kigger efter dem. De går mellem æbletræerne. Ned til bunden af haven. "Dér! hvisker
Kim og peger. "I rosenbedet!" Jack får øje på karlen. Han står midt mellem roserne. Flere af dem er trampet

ned. Drengene sniger sig om bag en busk. Herfra kan de holde øje.

"Hold kæft, mormor slår ham ihjel," hvisker Kim.

"Han er allerede død," svarer Jack".

Spøgelset graver ihærdigt. Men det er svært for ham at holde balancen og styre skovlen på samme tid. Det er
selvfølgelig svært at gøre noget som helst uden sit hoved".

Mareridt og myrekryb er garanteret enhver, der læser Nick Clausens syv gysernoveller. Spøgelser, vampyrer,
hjemsøgte huse, blodtørstige fugle – det er de klassiske skræmmesymboler, men med et overraskende tvist.

Den danske forfatter Nick Clausen er kendt og elsket for sine mange gysere og fantasyromaner for børn og
unge. Hans serie af gysernoveller "Mareridt & Myrekryb" garanterer gåsehud og onde drømme uanset alder.

 

"Jack skæver tilbage. Spøgelseshesten står og kigger efter dem. De
går mellem æbletræerne. Ned til bunden af haven. "Dér! hvisker Kim

og peger. "I rosenbedet!" Jack får øje på karlen. Han står midt
mellem roserne. Flere af dem er trampet ned. Drengene sniger sig

om bag en busk. Herfra kan de holde øje.

"Hold kæft, mormor slår ham ihjel," hvisker Kim.

"Han er allerede død," svarer Jack".

Spøgelset graver ihærdigt. Men det er svært for ham at holde
balancen og styre skovlen på samme tid. Det er selvfølgelig svært at

gøre noget som helst uden sit hoved".

Mareridt og myrekryb er garanteret enhver, der læser Nick Clausens
syv gysernoveller. Spøgelser, vampyrer, hjemsøgte huse, blodtørstige

fugle – det er de klassiske skræmmesymboler, men med et
overraskende tvist.

Den danske forfatter Nick Clausen er kendt og elsket for sine mange



gysere og fantasyromaner for børn og unge. Hans serie af
gysernoveller "Mareridt & Myrekryb" garanterer gåsehud og onde

drømme uanset alder.
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