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Monsterhämnden Dean Lorey boken PDF Vad är det där? sa Violet överraskat just som monstret slet tag i
henne och tryckte ner henne i sin stora, stinkande magficka. Sedan försvann det tillbaka in genom portalen,

ner i världen nedan.

Sex månader har gått och det är dags för Charlie Benjamin, Violet och Theodore att visa vad de har lärt sig på
Mardrömsakademien. Men något går snett. De namnlösa har rest sig igen och den här gången är de RIKTIGT

arga. Det ser faktiskt inte alls bra ut, varken för Charlie eller resten av mänskligheten …

Charlie Benjamin har alltid varit lite annorlunda. Han kan inte sitta still och hans vilda fantasi är något utöver
det vanliga. Han har också en mycket otrevlig vana – han släpper in fruktansvärda mardrömsmonster i vår
värld. Som tur är finns det ett särskilt ställe för sådana som Charlie – Mardrömsakademien, en skola för barn
som fått Gåvan. Del två av tre i serien om Charlie och hans vänner och äventyren på Mardrömsakademien.
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