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humor/horrorserie om dødningen Max Skræk fås nu som eBog. Dette er fjerde bind ud af i alt otte. Isabel har
søgt job på det lokale plejehjem i håb om at finde en, som Max Skræk kan tage med sig tilbage til graven.
Uheldigvis bliver hun besøgsven for en pensioneret politibetjent ved navn Strøm. Strøm er stærkt optaget af
sagen om hærværket mod Max Skræks gravsted. Men mest af alt, er han opsat på at få løst sagen, om hvem

der myrdede Max Skræk. For myrdet blev skrækskuespilleren, forgivet af et stykke kiksekage midt i
optagelserne til den vampyrfilm som blev indspillet i landsbyen for mange år siden. Gamle Strøm er

overbevist om, at morderen stadig lever og går rundt iblandt dem. Men med en ung og frisk besøgsven får
han nu blod på tanden til at genåbne den gamle sag og afsløre misdæderen. Meget mod sin vilje inddrages
Isabel i mordsagen, alt imens Max Skræk går på jagt efter sin forsvundne hånd. Håbet om at få Max tilbage i
sin grav svinder, og for at gøre det hele værre nærmer Halloween-aften sig. Der skal være stor fest. Desværre
skal den holdes på pensionatet. Man gyser og klukker sig igennem den absurde og kulsorte føljeton, hvor

tingene hele tiden tager en ny drejning, og for det meste til det værre.
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