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Bøgh Andersen var barn, følte han sig altid snydt af de historier, der præsenterede sig som "gys". Når
fingeren, der skrabede hen over ruden, bare var en gren. Selv har han præsteret at skrive nogle rigtig

uhyggelige og letlæste gysernoveller, som er udkommet i Forums Zoom Ind Gys-serie: Det sultne maleri,
Evig hævn og Det gemmer sig i mørket.

Tim så lidt på hende. Så løftede han en hånd og pegede på noget bag hende. »Der bor et uhyre i kælderen,«
sagde han. Mette vendte sig. Der sad en stor hængelås på døren. Men den var ikke låst. »Ja, det er klart,«
sagde Mette. Hun rystede på hovedet med et suk. »Hvis der bor et uhyre i kældren, hvorfor er døren så ikke
låst?« spurgte Mette. »Det kommer kun, når det er mørkt,« sagde Tim. Så hviskede han: »Det gemmer sig i

mørket.«. Målgruppe: Fra 9 år. Let at læse
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