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Gyserhistorier forbudt for børn under 10 år... En lækkerbidsken for Antboys fanskare.

Ti gysernoveller af en sand mester ud i genren. Siden 2005 har Kenneth Bøgh Andersen udgivet
gysernoveller. "Fra den mørke side" er et udvalg af disse, og de er ikke gys for sarte sjæle, eller snyde-gys,

som forfatteren kalder dem. Alle novellerne har tidligere været udgivet som letlæsning, men er blevet skrevet
igennem og redigeret med henblik på en lidt ældre målgruppe.

Pressen skrev:

»Det er skrappe sager, børnene kommer ud for i Bøghs sorte univers, hvor det hverken hjælper at skrige for
fuld hals eller kalde på mor, når mareridtene bliver til virkelighed…«

**** - Jan Vandall, 24timer

»Mellemtrinnet (9-12 år) og fans af Kenneth Bøgh Andersen vil ud over læsetræningen til den automatiserede
læsning også få fire gode gys, der giver stof til eftertanke … Oplagt anskaffelse til såvel børnebiblioteket som

skolernes læringscentre.«

- Karsten Boll, Lektør

»Kan virkelig få en til at gyse!«

- Emil og Helena Blichfeldt, 10 år, Weekendavisen
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