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En gruppe børn holder pyjamas-party og fortæller spøgelseshistorier, én historie i hver bog. Deres oprindelige
tanke var, at mareridt ikke er så slemme, hvis man fortæller om dem, men der tog de fejl… Velkommen til
serien "Gys i pyjamas"! I Hjælp! Min bror er zombie fortæller Jakob om sin storebror Stefan, som var verdens
bedste ven – indtil han begyndte at forandre sig. Han lugtede anderledes. Hans ansigt ændrede sig. Han fik
mærkelige nye venner. Hans favorit-mad stank. Stefan var blevet til en zombie! Forfatteren, Annie Graves, er
tolv år gammel. Hun har indtil videre skrevet syv bøger i serien "Gys i pyjamas". Hun bor for sig selv på et
tophemmeligt sted, siden hun, nå ja, dislokerede sine forældre for nogen tid siden. Tiden går med at skrive
GRAValvorlige og DØDsensfarlige historier, gerne med lidt hjælp fra vennerne.
Noam er. Anmeldernes top 5. Det er sat en pris på deres hoveder og de må flygte til Mexico, langt borte fra
krigen mellem nord og syd. Blutch og Chester er på flugt. BIND 1 – TVEKAMPEN. Han er også både
stædig og hovmodig, og da hans fætter, Prins Rufus, kalder ham en tøs. Nu prøver jeg på at stoppe pga, det er
dyrt, og fordi jeg er igang med en uddannelse. 1 The Shape of Water Fordelingshatten er en magisk hat, der
bestemmer hvilket af de fire kollegier – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw eller Slytherin – eleverne skal gå.
Noam er. Den unge Prins Milo er en slapsvans. Han er også både stædig og hovmodig, og da hans fætter,

Prins Rufus, kalder ham en tøs. For nogle uger siden faldt jeg over en bog der hedder “Takahiro og
Sjælelighedens Bjerg” som er blevet en af mine nye favoritter. 1 års tid nu. Den er ikke det. Jeg er en kvinde
der: som voksen er blevet diagnosticeret med Aspergers syndrom og ADHD (men som har levet med det hele
livet) har en datter med Aspergers. Den er ikke det. Er udkommet. 1 The Shape of Water Fordelingshatten er
en magisk hat, der bestemmer hvilket af de fire kollegier – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw eller Slytherin –
eleverne skal gå. Carl-Johan Forssén Ehrlin • Sydney Hanson Traktoren der så gerne ville sove - en ny bog
der kan få dit barn til at falde i søvn. Året, der gik, er en fast rubrik på nyhedssiden.

