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Annie Graves
Alva är en ensam flicka som ingen riktigt 
begriper sig på. 

Men så dyker Bianca upp. En helt ny vän, 
hemma hos Alva, fast på andra sidan spegeln. 
Vad skulle kunna gå snett med att besöka 
Bianca i hennes värld?

Välkommen till Mardröms-klubbens 
pyjamasparty! Vågar du stanna hela natten?
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Andra böcker i serien:

Hjälp! Min bror är en zombie (2017) 
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D et är jag, 
Annie. Tjena!

Jag är den snälla. 
Resten är okej, antar 
jag, men jag är den 
som folk verkligen 
gillar.

En del säger att det är mitt stora, häxaktiga 
hus de gillar. En del säger att det är min djupa, 
mörka, spindliga källare med fönster som hela 
tiden öppnas och stängs. Det kvittar hur hårt 
jag stänger dem.

Andra säger att det egentligen är Icke Någe 
Namn, min svarta kattunge, som folk tycker om.

Jag vet att det inte kan vara Miss Förstådd, min 
tama padda. För alla hatar henne, utom jag.
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I alla fall, alla kommer hit varje år, varje 
halloween. Till mitt pyjamas-party. Vi 
kallar det för Mardröms-klubben.

Vi ligger i våra sovsäckar (en del tar med 
sig nallar, men jag låtsas inte om det) 
och berättar spökhistorier för varandra 
till sent på natten. Vi skrämmer nästan 
IHJÄL varandra!

Mardröms-klubben handlar om att 
ha mardrömmar och att berätta om 
mardrömmar och att ge alla andra 
mardrömmar.
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Jag glömde kanske nämna en regel. 
Berättelserna måste vara sanna. För det 
är mycket läskigare än påhittade saker. 
Därför får man egentligen inte berätta 
om häxor och spöken.

Jag kom på en ny regel i år. Man måste 
viska. Jag säger att det är för att inte 
mamma och pappa ska höra oss. Men 
det är inte direkt sant, för jag … har 
typ … slarvat bort min mamma och 
pappa …
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Men grejen är att spökhistorier blir 
läskigare när man viskar fram dem, eller 
hur? Jag vet inte varför …

Så du får tänka dig att du hör den här 
berättelsen viskas fram.

Och Ella kan viska så himla läskigt.
Här är Ellas mardröms-berättelse...

1
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I min klass gick en tjej som hette Alva. 
Vi var vänner ett tag.

1
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Jag gillade henne. Hon hittade alltid 
på roliga lekar. Det bästa var när vi 
gjorde magiska drycker och förtrollade 
pojkarna i vår klass. Jag låtsades bara. 
Men Alva gick helt upp i det. Hon tog 
det på allvar.

De andra barnen i vår klass tyckte 
hon var konstig. De ville inte prata med 
henne. Jag tyckte hon var roligast på 
hela skolan.

2 3
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Men efter sommar-
lovet var Alva 
annorlunda. Hon 
lekte inte längre. 
En gång frågade jag 
om hon ville leka 

berg- och dalbana. 
Då tittade hon på mig 

som om jag var knäpp.

2 3
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