Aprendiz de fantasma. Muuumuuu és un xiquet aparentment normal, què
per què dic açò? Perquè el seu pare és un zombie, la seua germana és invisible, el
seu avi és una mòmia i la seua mare quan es cabreja... es converteix en una dona
llop.
Òbviament ells no van nàixer així, si no que va passar alguna cosa i es van
convertir en açò. I bé, ja que en la seua família tots són éssers paranormals,
Muuumuuu també ha de ser-ho i per açò es converteix en un aprenent de
fantasma. El seu avi és el seu professor i li diu totes les coses que ha de fer per a
convertir-se en un bon fantasma, començant per posar-se un llençol d'ànecs pel
cap i acabant per emetre sorolls rars.
Mentre es duen a terme aquestes classes, hi ha dos reporters que els segueixen la
pista, Bruno i Encert i el que volen és gravar-los en plena acció, encara que abans
han de trobar-lo, i altra, uns veïns es muden a la casa de davant….

Els acudits més extraràtics. Ha costat molt, però finalment s’ha
aconseguit reunir mes de 500 acudits NOUS!!!!!, d’animals, de mitjans de
transport, d’enamorats, acudits telefònics, fins i tot inclou acudits enviats pels
lectors.

Misteri del robi d’orient. Per mil formatges de bola!!!!!!! Com és
que vaig anar a la Índia amb Xafarot nesquitt? Només us dic que una
estimada amiga ens necessitava per salvar un preciós robí…..Quina
aventura!!!!

Diario de Greg. 10. Vieja escuela. Greg haurà de compartir habitació
amb el seu avi, que organitza festes sense permís, una cosa que desespera al seu
pare perquè no té ni idea de com posar-lo en el seu lloc; tornarà a patir les
conseqüències de l'última croada personal de sa mare, obsessionada amb
aconseguir que tota la ciutat abandone per uns dies la tecnologia; muntarà un
nou negoci, absurd i casual, una més de les seues estrambòtiques idees: la venda
d'aigua per a perdre pes, com a resultat de no tenir accés a internet per a
consultar la recepta de la llimonada casolana. També anirà de colònies a la granja
Austera.

L’àvia gàngster- Aquesta és la història d'en Ben i de la seva
avia, una dona amb un secret súper emocionant! Humor i aventures
de l'autor número 1 a Anglaterra.
Segur et semblarà la típica àvia de manual:

- Té els cabells blancs.
- Porta dentadura postissa.
- Es guarda el mocador a la màniga de la brusa……

