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Ny serie av författaren bakom megasuccén Nikkis dagbok!

»Boken om Max Crumbly borde sättas i händerna på barn man
vill skall upptäcka lusten att läsa. Kombinationen barnbok och

serietidning är genialisk.« | JUST HÄR - JUST NU

»Sätt Max Crumbly i händerna på en unge i slukaråldern och
den börjar fnissa direkt!« | BELINDA GRAHAM, TIDNINGEN

KULTUREN

Max Crumbly har precis tagit det första steget in i en ny, läskig
värld: South Ridge Middle School!

Det är mycket som är toppen med hans nya skola, men där finns
också ett stort problem: Doug Thurston, skolans mobbare, vars nya

hobby är att låsa in Max i hans skåp.
Om Max bara kunde vara som hjälten i de serier han älskar eller de
som han själv ritar och på något magiskt sätt rymma från skåpet och



besegra Thurston.
Problemet är att Max inte direkt har några superkrafter. Hans kusliga
och nästan övermänskliga förmåga att känna doften av pizza på flera

kvarters avstånd skrämmer tyvärr inga skurkar på flykten...
Men Max kommer ändå att göra sitt bästa för att vara den hjälte hans

skola behöver!

RACHEL RENÉE RUSSELL är bästsäljarförfattaren som toppat
New York Times lista med succéserien Nikkis dagbok och den
spännande nya serien Den otursförföljde Max Crumbly. Hennes

böcker har tryckts i mer än tjugofem miljoner exemplar världen över
och de har översatts till trettiosex språk. Hon tycker om att jobba

med sina båda döttrar, Erin och Nikki, som hjälper till att skriva och
illustrera hennes böcker. Rachels budskap är: »Bli den hjälte du alltid

har beundrat!«

»Den här boken gjorde så att jag skrattade flera gånger och jag tyckte
att den var så spännande, så jag sträckläste nästan hela boken!« |

BELLAS_BOKTIPS

»Riktigt rolig! Jag garvade jättemånga gånger.« Betyg 9 av 10 | MIN
FANTASY VÄRLD
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