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Forberedelserne til den årlige Halloween-fest er i fuld gang. Uheldigvis for Isabel er festen på grund af
vandskade er flyttet ud på pensionat Granly, hvor hun bor sammen med sin tante, og ikke mindst den

genopstandne dødning, Max Skræk.
Klassens dronning, Vivian og hendes to lakajer, Line og Luna er i fuld gang med at lægge lumske planer for
aftenen. Det skal blive aftenen, hvor Isabel en gang for alle kommer ned med nakken. Vivian har stjålet en
okkult bog fra sin fars arbejdsværelse. Nu vil hun forsøge at bruge en af påkaldelsesremserne på tvillingernes

døde kat. Bare for at se, om det kan lade sig gøre.
Hjemme hos Isabel er Max Skræk ikke længere den eneste døde i huset. Også Isabels afdøde onkel er begyndt

at spøge. Han og Max hygger sig, men hyggen varer ikke ved, for den clairvoyante Dot, vender tilbage,
denne gang som spøgelsesjæger og fast besluttet på at opspore og uddrive den ånd eller poltergejst, som

åbenbart holder til i det gamle hus. Isabel må for alt i verden forhindre, at hun opdager Max.

Max Skræk-serien har med sin blanding af gys og humor fået mange læsere af begge køn. Og der er rig
mulighed for at gætte med på mordgåden, her hvor serien nærmer sig sin forrygende afslutning.
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