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Nelly Rapp måste följa med mamma och pappa på middag hos
Hannibal, en märklig farbror som inte hört av sig på länge, men nu
gärna vill träffa sin lilla släkting. Det är något mystiskt med honom,
och när hans betjänt lurar upp Nelly och hennes hund London på
vinden, börjar hon bli rädd. Och ännu räddare blir hon när ljuset
slocknar och en hand drar in henne i ett rum. Handen visar sig

tillhöra Lena-Sleva, läraren på Monsterakademin, som ivrigt väntat
på sin tionde elev. Nelly och hennes hund London dras in i ett

äventyr där de ställs öga mot öga med en blodtörstig vampyr - som
dessutom har tandvärk! Detta är bara ett av de många prov som hon
måste gå igenom för att bli antagen till Monsterakademin, skolan
som utbildar monsteragenter! Nelly får lära sig att känna igen och
bekämpa skrämmande varelser, utan att själv bli offer för sin rädsla.

Som fullfjädrad agent lurar hon och London hela spök- och
monstervärlden genom att använda sig av de tre L:en: lugn, lärdom
och list.Alla barn (och många vuxna) tycker det är läskigt med
spöken och monster. Ändå är det så svårt att låta bli dem. Vi vill
egentligen inte höra talas om ämnet, men kan ändå inte låta bli att

lyssna till hårresande historier eller kika mellan fingrarna när det går
en rysare på teve. Böckerna om Nelly Rapp tillfredsställer just



behovet av mysläskig läsning för nybörjarläsaren, det är lite läskigt
men mest mysigt. Christina Alvners illustrationer fångar

berättelsernas grundstämningen på kornet. Hennes figurer är just
läskiga och samtidigt oerhört komiska. Martin Widmark har också
bland annat skrivit pusseldeckarna om LasseMajas Detektivbyrå

(illustratör Helena Willis).
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