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Til min lille blomsterknop ...



Takker:

Et par meget vigtningsfulde* mangetakker*.
Førstens* til den storfulde* Tony Ross for 

endnu engang at gøre mine ord levende med 
dine formifantadable* tegningstrationer*.

Også et stort mangetakker* til børne-
bogschefen hos HarperCollins, Ann-Janine 
Murtagh for din store trovisning* på mig og 
mine bogmaner*.

Redaktør Ruth Alltimes skal også tak-
kificeres* for sin grundhyggelige* redaktering*.

Kate Clarke og Elorine Grant, mange 
takkerering* til jer begge for jeres pragtskønne* 
omslag og tilretteståelse*.

Udgivificeringen* af denne broman* blev  
organistreret* af Sam White og Geraldine 
Stroud, takkelse*, damemænd*.

Mangetakker* også til medredaktør Lily 
Morgan.

Tilsidstest* et giganormt* mangetakker* til 
min agent Paul Stevens hos Independent. Du er 
den bedsttroligste*.



*ADVARSEL. 
DETTE ER EN 

GYSERHISTORIE.

MED MASSER AF 
HJEMMELAVEDE 

ORD.





Prolog
 

Mørket havde sænket sig over byen, og der skete 

sære ting i den sorte nat. Børn lagde deres tabte 

mælketænder under hovedpuden til tandfeen og 

ventede spændt på, at hun skulle bytte tanden ud 

med en mønt. Men når de vågnede om morgenen, 

fandt de i stedet de mest ubeskrivelige ting under 

puden. En død skovsnegl. En levende edderkop. 

Hundredvis af klamme, kravlende ørentviste. 

Eller noget, der var værre. Meget værre …

Nogen eller noget havde sneget sig ind på deres 

værelser i nattens mulm og mørke og havde taget 

mønten og efterladt et visitkort, som fik børnenes 

blod til at fryse til is.

Ondskab var på spil.

Men hvem eller hvad stod bag?

Hvordan kunne nogen snige sig uset ind på 

børnenes værelser?

Og hvad skulle de dog med alle de tænder? 



Mød hovedpersonerne i bogen:

Far, Alfies far

Alfie, en dreng med 
dårlige tænder



Fru Plombe,  
en tandlæge

Gabbi,  
en lille pige

Hugtand, 
hendes kat 



Jytte,  
en socialrådgiver

Frøken Hare,  
en fysiklærer




