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lort, der ikke vil skylles ud. Og nu skvulper den bare rundt i røven på resten af Danmark. Det er her, Johan

bor. Det er her, han er født og opvokset. Der er også en overhængende fare for, at det er her, han snart vil ende
sine dage i hænderne på landsbybøllen Jackie, eller som offer for en lollandsk vampyr. Der er nemlig sket det,
at hele Lollands voksne befolkning er blevet forvandlet til vampyrer. Inklusiv hans bedste ven, Jacob, selv
om han slet ikke er voksen. Som om det ikke er nok, er Johan også forelsket. Helt vildt forelsket i Dorthea.
Som er hans babysitter. Kan det blive værre? ADVARSEL! Denne bog indeholder bandeord, heavy metal,
døde undulater, mennesketomme landsbyer, afhuggede hoveder, hekse, utilpassede unge, uhygge, generelt
ubehag, spandevis af blod, en lille smule kærlighed og rigtig, rigtig mange vampyrer ... Der sker noget nede
på Lolland ... Det er for alvor slut med at dø af kedsomhed på en af omegnens roemarker. Først var Johan og

Jacob bedste venner, og Johan var hemmeligt forelsket i Dorthea, så satte Jackie ild til Frederiksens
møbelbutik, samtidig med at byen nærmest gik neden om og hjem, fordi folk er blevet arbejdsløse. Sikke en
ballade. Og lige når man tror, at det ikke kan blive værre, så forsvinder alle byens voksne for kort tid efter at
vende tilbage som frådende og blodtørstige vampyrer, som for enhver pris skal have blod. Når så ens bedste
ven så oven i købet bliver forvandlet til et mindre aggressivt, men ikke des mindre, et vampyrbarn, så er

fanden da for alvor løs, og når byens bad boy forstår at imponerende ens udkårne, så er det måske efterhånden
på tide at tage affære ... måske! Johan er ikke ligefrem handlingens mand eller dreng, men på et eller andet
tidspunkt er det måske på tide at blive voksen, selv om det ikke altid er lige let, når man bor på Lolland og er

omgivet af vampyrer.

 

Lolland. Ligner en lort, der ikke vil skylles ud. Og nu skvulper den
bare rundt i røven på resten af Danmark. Det er her, Johan bor. Det
er her, han er født og opvokset. Der er også en overhængende fare

for, at det er her, han snart vil ende sine dage i hænderne på
landsbybøllen Jackie, eller som offer for en lollandsk vampyr. Der er

nemlig sket det, at hele Lollands voksne befolkning er blevet
forvandlet til vampyrer. Inklusiv hans bedste ven, Jacob, selv om han



slet ikke er voksen. Som om det ikke er nok, er Johan også forelsket.
Helt vildt forelsket i Dorthea. Som er hans babysitter. Kan det blive
værre? ADVARSEL! Denne bog indeholder bandeord, heavy metal,
døde undulater, mennesketomme landsbyer, afhuggede hoveder,

hekse, utilpassede unge, uhygge, generelt ubehag, spandevis af blod,
en lille smule kærlighed og rigtig, rigtig mange vampyrer ... Der sker

noget nede på Lolland ... Det er for alvor slut med at dø af
kedsomhed på en af omegnens roemarker. Først var Johan og Jacob
bedste venner, og Johan var hemmeligt forelsket i Dorthea, så satte
Jackie ild til Frederiksens møbelbutik, samtidig med at byen nærmest
gik neden om og hjem, fordi folk er blevet arbejdsløse. Sikke en
ballade. Og lige når man tror, at det ikke kan blive værre, så

forsvinder alle byens voksne for kort tid efter at vende tilbage som
frådende og blodtørstige vampyrer, som for enhver pris skal have
blod. Når så ens bedste ven så oven i købet bliver forvandlet til et

mindre aggressivt, men ikke des mindre, et vampyrbarn, så er fanden
da for alvor løs, og når byens bad boy forstår at imponerende ens

udkårne, så er det måske efterhånden på tide at tage affære ... måske!
Johan er ikke ligefrem handlingens mand eller dreng, men på et eller
andet tidspunkt er det måske på tide at blive voksen, selv om det ikke
altid er lige let, når man bor på Lolland og er omgivet af vampyrer.
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