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og måske stikke af fra sin voldelige far. Men skolens største nørd, William, har andre ideer, og snart bliver
han trukket ind i en verden med monstre og hemmelige agenter. For William viser sig næsten at være et
monster, på jagt efter sin veninde Annika, som er en ghoul. Da klassens sødeste pige, Maja, tager med,

overgiver Peter sig og går med til at hjælpe dem med at befri hende fra agenterne. For måske er Peter selv et
monster … Uddrag af bogen Nu må vi se, om jeg rent faktisk er et monster eller ej. Med tunge skridt hamrede

han ind i væsnet, som lige nåede at dreje sit afskyelige øje mod ham. Så fløj den flere meter bagud og
hamrede ind i en mur med Peter efter sig. Peter pumpede i benene og pressede den længere og længere ind i
murværket. Væsnet prøvede at kradse ham, men det virkede, som om dens negle ikke var skarpe nok. De skar
i hans tøj, men han mærkede ingen smerte. Peter holdt den fast med sin albue og måtte bruge alle sine kræfter

for at holde den stille, for den sprællede vildere end en 1. klasses elev, som skulle have buksevand. Om
forfatteren BJARNE NORDBERG PEDERSEN er født og opvokset på Holbæk-egnen og arbejder som

børnebibliotekar. Han er altid på jagt efter den gode historie – hvad enten det er som bibliotekar eller som
forfatter.

 

Peter ville egentlig helst være i fred og måske stikke af fra sin
voldelige far. Men skolens største nørd, William, har andre ideer, og
snart bliver han trukket ind i en verden med monstre og hemmelige
agenter. For William viser sig næsten at være et monster, på jagt efter

sin veninde Annika, som er en ghoul. Da klassens sødeste pige,
Maja, tager med, overgiver Peter sig og går med til at hjælpe dem
med at befri hende fra agenterne. For måske er Peter selv et monster
… Uddrag af bogen Nu må vi se, om jeg rent faktisk er et monster
eller ej. Med tunge skridt hamrede han ind i væsnet, som lige nåede
at dreje sit afskyelige øje mod ham. Så fløj den flere meter bagud og
hamrede ind i en mur med Peter efter sig. Peter pumpede i benene og
pressede den længere og længere ind i murværket. Væsnet prøvede at



kradse ham, men det virkede, som om dens negle ikke var skarpe
nok. De skar i hans tøj, men han mærkede ingen smerte. Peter holdt
den fast med sin albue og måtte bruge alle sine kræfter for at holde
den stille, for den sprællede vildere end en 1. klasses elev, som skulle

have buksevand. Om forfatteren BJARNE NORDBERG
PEDERSEN er født og opvokset på Holbæk-egnen og arbejder som
børnebibliotekar. Han er altid på jagt efter den gode historie – hvad

enten det er som bibliotekar eller som forfatter.
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