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Hej!
Den här pjäsen kom till medan jag satt och skrev på boken 
Hjärta av damm. I boken går nämligen huvudpersonen 
Bella på en teaterkurs på höstlovet där hon och kurs
kompisarna Shirin, Hilding, Mårten, Nelli och några till 
ska sätta upp en pjäs. Eftersom höstlovet (i alla fall det året) 
sammanfaller med både Halloween och Alla helgons dag får 
det bli en spökpjäs. Och för att alla på kursen ska få en roll 
och för att pjäsen ska vara lagom lång, har deras teater ledare 
Mirjam skrivit en egen pjäs. 
 Jag hade däremot inte alls tänkt skriva någon pjäs. Inte 
på riktigt. Nä, lat som jag är tänkte jag bara låtsas att den 
fanns och att jag visste vad den handlade om. För så får ju 
faktiskt författare göra. Men … när jag hade trasslat till det 
ett antal gånger angående vem som gjorde vad i pjäsen och 
vem som egentligen var med när och var och så, insåg jag 
plötsligt att det inte funkade. Jag var helt enkelt tvungen 

Pjäsen Det mystiska huset spelas i  
Ingelin Angerborns bok Hjärta av damm



att skriva pjäsen också, för att kunna hålla reda på allt och 
alla. Så här är den, Det mystiska huset. Hoppas ni gillar den! 
(Om inte, så får vi väl skylla på Mirjam J.)

Kram/Ingelin Roll-lista
11–13 roller
Siri – en flicka i 9–12årsåldern
Simon – Siris bror, något år äldre eller yngre än Siri
Samuel – Simon och Siris lillebror
Linda – barnvakt
Jens – Lindas kille
Mia – Siris, Simons och Samuels mamma
Peter – Siris, Simons och Samuels pappa
En doktor
Guldlock – en docka (kan också vara en vanlig, men stor, 
docka)
Spöke 1
Spöke 2
Spöke 3
Spöke 4 (kan också spelas av doktorn)

Foto: Göran Billeson
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Scen 1
I vardagsrummet. Siri, Simon och Samuel tittar på tv. 
Dockan Guldlock sitter bredvid Samuel i soffan. Mia 
och Peter befinner sig i hallen (som ligger i anslutning till 
vardagsrummet och också syns) fullt påklädda med skor och 
jacka. Lite finklädda eftersom de ska gå på fest. Mia tittar på 
klockan och Peter vankar oroligt fram och tillbaka.

Mia
Sluta gå omkring sådär. Jag blir alldeles nervös. 

Peter
Ja, men vi skulle ju ha varit hos Lasse och Carina för en 
kvart sen.

Mia
Jag vet. Men du kommer väl inte fortare dit för att du går 
här inne? 
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Det ringer på dörren.

Peter
Äntligen! (Öppnar dörren.) Hej! Linda, antar jag. Kom in!

Linda
(Kommer in, ser sig omkring och tuggar tuggummi med 
öppen mun.) Har ni wifi?

Peter
Eeh … nä …

Mia
(Pekar på soffan.) Det där är Siri, Simon och Samuel. Vi 
har plockat fram lite kvällsmat i köket, så ni kan äta nu när 
vi har gått. 

Linda
Men vem är den fjärde då?

Mia
Den fjärde?

Linda
Ja, det där lockiga ljushuvudet i hörnet …

Peter
(Skrattar.) Jaha, du menar Guldlock. Det är bara Samuels 
docka.

Linda
(Drar av sig jackan och släpper den på golvet.) Är den snäll 
så kan jag passa den också. (Tittar sig belåtet i spegeln och 
tuggar på sitt tuggummi.)

Peter
Ja … jo … den brukar väl vara rätt så stillsam …

Mia
Ja, då ska väl vi gå då. Siri och Simon kan vara uppe till 
elva, men Samuel går och lägger sig vid niotiden. 

Peter
Och är det något så får du ringa. Numret finns på en lapp 
på kylskåpet.
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Linda säger inget, tuggar bara på sitt tuggummi och sträcker 
ut handen för att få betalt. Mia och Peter tittar oroligt på 
varandra, sedan plockar Mia upp plånboken och ger Linda 
pengarna. 

Mia
Hejdå, ungar! Ha det så bra nu!

Peter
Ja, och så får ni passa huset medan mamma och jag är 
borta! 

Siri
Inga problem! Hej då!

Simon och Samuel
Hej då!

Mia och Peter går. Linda står kvar och speglar sig en stund. 
Går sedan fram och stänger av tv:n.

Linda
Kvällsmat!

Alla går ut i köket, utom dockan som sitter kvar i soffan. 
Linda går sist, släcker golvlampan innan hon lämnar rummet.
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Scen 2
De fyra spökena dyker upp ett efter ett från olika ställen. 
Klädda i typiska spöklakan.

Spöke 1
(Ser sig omkring.) Det här verkar vara ett trevligt ställe.

Spöke 2
Kolla! (Kastar sig i fåtöljen.) Vilken skön fåtölj!

Spöke 3
(Går fram och tittar på dockan, petar på den och ser förvånad 
ut när dockan inte reagerar.) Varför skriker hon inte?

Spöke 2
Försök med ett bu! Det brukar funka.

Spöke 3
(Lutar sig mot dockans öra och ropar bu, men dockan 
reagerar fortfarande inte.) Konstigt! Hon kanske är sjuk?

Spöke 2
Ja, eller död … Hu, vad läskigt!

Spöke 4
Fåntrattar! Ser ni inte att det är en docka?

Spöke 3
(Rycker på axlarna och sjunker ner bredvid dockan i 
soffan.)

Spöke 1
(Går fortfarande omkring och tittar på rummet.) Det här 
är mycket bättre än förra stället vi bodde på. Den där kalla 
källaren var inte särskilt mysig.

Spöke 4
(Skakar på huvudet.) Nä, det är ju därför vi flyttar. 
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Spöke 1
(Upptäcker tv:n.) Åh, kolla! Det finns tv också! Vi måste bo 
här!

Spöke 3
(Nickar.) Hoppas bara att vi kan skrämma i väg dom där 
människorna!

Spöke 4
(Går fram till golvlampan.) Det brukar inte vara särskilt 
svårt. (Ler stort och tänder lampan.)

Scen 3
Spökena är kvar i rummet när Linda, Siri, Simon och Samuel 
kommer in igen, men de ser dem inte. Linda stannar till vid 
golvlampan. 

Linda
(Förvånat.) Men jag släckte den ju … (Till barnen.) Visst 
gjorde jag?

Siri, Simon och Samuel rycker på axlarna.

Linda
(Skakar på huvudet.) Konstigt. (Släcker och tänder lampan 
en gång.) Vad vill ni spela för spel då?

Siri, Simon och Samuel 
(Säger var sitt spel, i munnen på varandra.) Alfapet. Uno. 
Kasta gris.
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Linda
Har ni Monopol?

Siri
Ja.

Linda
Bra. Ta det då, det brukar ta lång tid.

Siri hämtar Monopolet. Linda slänger sig i fåtöljen och Simon 
och Samuel sätter sig i soffan. Spöke 2 och 3 hinner nätt och 
jämt flytta sig. Ser missnöjda ut.

Siri
(Plockar upp spelplanen och spelpjäserna.) Jag vill ha 
katten!

Simon
Då tar jag hunden!

Samuel
Om inte jag får hunden, så vill inte jag vara med.

Simon
(Suckar.) Men bebis … Ta hunden då! Jag tar bilen i stället.

Siri
(Sträcker fram spelpjäserna som är kvar mot Linda.) Vilken 
vill du ha?

Linda
Vadå jag? Det var ju ni som ville spela spel! 

Siri, Simon och Samuel tittar på varandra. Siri rycker på 
axlarna och börjar dela ut Monopolpengarna. Linda tar upp 
sin mobil och ringer till sin pojkvän.

Linda
Hej, det är jag. (Lyssnar.) Nä, jag är barnvakt. (Lyssnar.) Ja, 
jättekul! Dom har inte ens wifi och jag har typ ingen surf 
kvar. Fatta!!! Jag kan inte göra nåt och här händer absolut 
ingenting. (Suckar.)

Spöke 2
(Nyper Linda i tårna.)
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Linda
Aj! Vad gör ni? (Blänger ilsket på Siri, Simon och Samuel.) 

Siri
(Tittar förvånat på Linda.) Vadå? Jag har inte gjort nåt.

Simon och Samuel
(Samtidigt.) Inte jag heller.

Linda
(Surt.) Nähä, då var det väl ett spöke då. (Fortsätter prata 
i mobilen.) Ja, nu nyps dom också. Borde få mycket mer 
än femhundra spänn för att sitta här. (Gäspar stort.) Det är 
jätte jobbigt! 

Spöke 2 
(Drar långsamt av Linda ena strumpan.) 

Linda, som den här gången ser att det inte är något av barnen, 
skriker högt. 

 Simon
Vad är det nu då? Vad skriker du för?

Linda 
(Rädd, viskar.) Min strumpa … det var nån som drog av 
den … 

Siri
(Ler snett.) Det var nog det där spöket …

Samuel
(Klokt.) Det finns faktiskt inga spöken. Den ramlade nog 
bara av.

Linda
Ramlade? (Ser sig oroligt omkring medan hon tar på sig 
strumpan igen. Tittar sedan på klockan i mobilen.) Nä, 
Emanuel, nu är det dags för dig att gå och lägga dig!

Samuel
Samuel.
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Linda
Va?

Samuel
Jag heter Samuel. Inte Emanuel.

Linda
Jaja, spelar roll … Kom nu!

Samuel reser sig motvilligt ur soffan och följer med Linda ut. 
Tar med sig dockan (som troligtvis får gå själv).

Scen 4
Simon och Siri spelar Monopol tills spöke 4 släcker 
golvlampan. Siri och Simon tittar på varandra.

Siri
Det måste vara nåt fel på den. 

Simon
Ja, det är nog glapp eller nåt. (Han reser sig och tänder 
lampan. Hinner precis sätta sig innan spöke 4 släcker den 
igen.)

Siri
(Stirrar på lampan.) Väldigt mycket glapp …

Simon och Siri reser sig båda och går fram till lampan och 
undersöker den. De pillar lite på den, kikar in under skärmen 
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och så vidare. Siri tänder lampan, men den här gången släcker 
spöke 4 den meddetsamma. Simon gör ett nytt försök, men 
spöke 4 släcker den lika snabbt igen. Simon och Siri skriker, 
tar varandra i hand och springer ut, åt samma håll som Linda 
och Samuel. Scen 5

Spökena fnissar.

Spöke 2
Såg ni minen när jag drog av den där mallapan strumpan? 

Spöke 3
(Kastar sig i fåtöljen och härmar Linda.) Nähä, då var det 
väl ett spöke då … Jaa, tänk för att det var det!

Spöke 4
(Gnuggar händerna.) Ja, det här går ju riktigt bra!

Spöke 1
Ja, dom blir nog inte kvar här länge till.



24 25

Spöke 4
Nä, men vi måste nog hitta på nåt mer. Kom, så kollar vi 
runt lite!

Spökena ut. Scen 6
Linda, Siri, Simon och Samuel smyger in i rummet. Ser 
sig oroligt omkring och tittar misstänksamt på den släckta 
golvlampan. När inget händer sätter de sig i soffan och fåtöljen.

Siri
Vad ska vi göra?

Simon
Vi måste ringa mamma och pappa. Dom får komma hem 
igen.

Linda
Aldrig i livet! Då kanske dom vill ha pengarna tillbaka.

Siri
Men vad ska vi göra då? Det spökar ju!
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Simon
Ja, tänk om dom är jättefarliga!

Samuel
(Ledset.) Jag vill att mamma och pappa ska komma hem.

Linda
Nu vet jag! Jag ringer Jens, min kille. Han kommer att 
skrämma bort alla spöken. Jag lovar! Okej, Emanuel?

Samuel
Samuel.

Scen 7
Linda

(Ringer.) Hej, det är jag igen. Du måste komma hit. Nu! 
(Lyssnar.) Nej, dom har slutat nypas. Det är en annan grej. 
(Lyssnar.) Ödegårdsgatan 3. Kom så fort du kan! (Stoppar 
ner mobilen och tittar på de andra.) Han kommer snart! 
Han bor jättenära.

Medan Linda pratar kommer spöke 1, 2 och 3 tillbaka. 

Spöke 1
(Kittlar Siri under foten. Fnissar ljudlöst.)
 

Siri
(Ängsligt.) Jag tror att nån kittlade mig under foten …
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Spöke 2
(Petar Simon i magen.)

Simon
(Nervöst.) Och nån petade mig i magen …

Spöke 3
(Rufsar Samuel i håret.)

Samuel
(Rädd.) Jag vill att mamma och pappa ska komma hem!

Spöke 1
(Drar Linda i örat.) 

Linda
(Räddast av alla.) Nån drog mig i örat!

Samuel
(Ganska tyst.) Rätt åt dig!

Linda
Vad sa du?

Spöke 2
(Lyfter Monopolspelet.)

Siri
(Pekar på spelet. Viskar.) Titta, det svävar!

Linda, Siri, Simon och Samuel stirrar tyst på det svävande spelet 
tills det ringer på dörren. De springer dit medan de skriker. 

Linda, Siri, Simon och Samuel
Hjälp, hjälp!

Linda öppnar dörren och Jens kommer in. Tittar undrande på 
dem.

Jens
Vad skriker ni för? Har ni sett ett spöke, eller?

Linda, Siri, Simon och Samuel nickar och berättar i mun på 
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varandra om det som har hänt. Pekar mot bordet, men nu 
ligger spelet precis som det ska. Spöke 1 sitter i fåtöljen och 
spöke 2 och 3 i soffan. De fnissar tyst.

Jens
(Hänger av sig jackan. Skakar på huvudet och skrattar 
överlägset.) Spöken?! Det var det löjligaste jag har hört! Det 
vet väl varenda barnrumpa att det inte finns några spöken!

Scen 8
Linda, Siri, Simon och Samuel lugnar sig, men ser fortfarande 
lite oroliga ut. Jens kastar sig i soffan och lägger upp fötterna 
på bordet, så att spelpjäserna ramlar åt alla håll. Spöke 2 och 
3 sitter kvar. 

Samuel
(Gnäller.) Min docka! Jag vill ha min docka!

Linda
(Sträcker ut handen mot Samuel.) Okej, då går vi och 
hämtar den. Kom, Gabriel!

Samuel gör en menande min åt publiken, men rycker på 
axlarna. De går.
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Jens
(Sträcker slött på sig i soffan. Kommer väldigt nära spöke 2 
och 3, men utan att nudda dem.) Sådärja, lite chips och en 
dricka bara, så vore det perfekt. 

Simon
Vi har nog inga chips. Vi brukar dippa morötter …

Jens
Morötter? Ser jag ut som en get, eller?

Siri
(Ganska tyst.) Ja, faktiskt lite … (Spökena tittar på Jens och 
nickar de också.)

Jens
Va? Vad sa du?

Siri
(Oskyldigt.) Jag sa bara att jag tror att vi har en cola.

Jens
(Suckar.) Okej, det får duga.

Siri och Simon går ut i köket för att hämta en cola.
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Scen 9
Jens tar upp mobilen och börjar greja med den. Spöke 4 
kommer in med Samuels docka, viskar något till spöke 1, som 
sitter i fåtöljen, och sätter dockan bredvid henne/honom. Jens 
tittar upp och upptäcker dockan. Ser förvånad ut. 

Jens
(Ropar.) Linda! Jag tror att den där dockan är här! (Skrattar 
till.) Konstigt att jag inte såg den förut. Den är ju inte 
direkt liten … (Fortsätter att greja med mobilen.)

Spöke 1
(Harklar sig.)

Jens
(Tittar förvånat på dockan. Tror att han hört fel, petar sig i 
öronen.)

Spöke 1
Hej, hej!

Jens
(Tittar på dockan igen, längre den här gången. Och 
misstänksamt. Skakar till sist på huvudet och stoppar in 
hörlurarna till mobilen. Blundar och diggar.)

Spöke 1
(Flyttar över dockan till soffan. Spöke 2 och 3 reser sig och 
ställer sig bakom Jens. Jens diggar och märker inget. Spöke 
3 petar till honom.)

Jens
(Tittar upp. Upptäcker att dockan flyttat sig och skriker 
högt.) Hjälp! Hjälp! En levande docka! (Han svimmar.) 

Alla spökena fnissar tyst och försvinner sedan ut.
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Scen 10
Linda och Samuel kommer tillbaka och Siri och Simon 
kommer från köket med en burk cola. De har hört Jens skrik 
och tittar misstänksamt på dockan, men den är tyst och stilla.

Linda
(Tittar på Jens som fortfarande är avsvimmad.) Löjlig kan 
du vara själv!

Siri
Ja, honom hade vi ju ingen större nytta av …

Linda
(Pekar på colaburken.) Jag får låna den där. (Häller, 
förslagsvis på låtsas, lite cola i ansiktet på Jens för att väcka 
honom. Men han rör sig inte.)

Simon
Vad ska vi göra?

Linda
Vi måste kanske ringa doktorn?

De andra nickar och Linda ringer. Man ser att hon pratar, 
men hör inte vad hon säger. Samtidigt försöker Siri, Simon och 
Samuel väcka Jens genom att peta på honom, blåsa honom i 
ansiktet, kittla honom o.s.v., men han rör sig fortfarande inte.

Linda
(Stoppar ner mobilen igen.) Hon/han skulle komma direkt.

Plötsligt hörs ett brak från något annat rum. 

Linda
Hjälp! Vad var det?

Siri
Ingen aning.
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Simon
Nån som vill gå och kolla?

Alla skakar på huvudet.

Siri
Men vi måste ju kolla vad det var. Vi kan väl gå allihop?

De ser på varandra, nickar och går.

Scen 11
Jens

(Vaknar till. Förvirrad.) Va? Var är jag? Hallå?

Det ringer på dörren. Jens tar sig upp ur soffan och vinglar 
bort och öppnar. 

Jens
(Skriker.) Hjälp! Ett spöke!!! (Svimmar igen.)

Doktorn kommer in i sin vita läkarrock, börjar genast 
undersöka Jens.
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Scen 12
Siri, Simon och Samuel kommer tillbaka. Tittar på 
doktorn och Jens, som ju nu ligger avsvimmad i närheten av 
ytterdörren, och går dit.

Siri
(Till doktorn.) Vad bra att du kunde komma så fort!

Simon
(Förbryllat.) Men jag förstår inte … varför ligger han där? 

Doktorn
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Den unge mannen här 
öppnade dörren åt mig när jag kom, och sen skrek han 
plötsligt något om ett spöke. Ja, och så svimmade han …

Samuel
(Suckar.) Bry dig inte. Han svimmar hela tiden.

Doktorn
Jaha. Var det den här unge mannen ni ringde om förut 
också?

Siri
Ja, precis. Då hade han sett en levande docka.

Doktorn
(Ser bekymrad ut.) Jag … jag skulle nog vilja tala med era 
föräldrar lite. 

Simon
Dom är tyvärr inte hemma just nu.

Siri
Men vi har en barnvakt. (Pekar på Jens.) Och det här är 
hennes kille.
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Samuel
Ja, han kom hit för att rädda oss från spökena.

Doktorn
(Förvirrat.) Och var är den där barnvakten?

Simon
(Pekar.) Där uppe, i Samuels rum. Hon städar, det var ett 
klosstorn som hade rasat.

Samuel
(Nickar.) Ja, det var spökena som välte det.

Doktorn
(Klappar Samuel på huvudet.) Jaa då, det var det säkert … 
(Undersöker Jens igen.) Skulle ni kunna hämta en blöt 
handduk som vi kan lägga på hans panna?

Siri och Simon nickar och går. Samuel följer med.

Scen 13
Doktorn sitter böjd över Jens när Linda kommer in i rummet. 
Hon ser dem inte, utan går fram till soffan för att se till Jens. 
Upptäcker att han är borta.

Linda
Jens?! Hallå! Var är du? (Får syn på doktorn där hon/han 
sitter i sin vita rock. Skriker.) Hjälp! Spöket!!! (Svimmar.)

Doktorn
(Reser sig och skakar på huvudet.) Den här familjen 
verkar ju ha fått spöken på hjärnan! (Letar efter något i sin 
läkarväska.)

Under tiden har spöke 1, 2 och 3 kommit in i rummet. 
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Spöke 2 
(Går fram och petar doktorn i ryggen.) Bu!

Doktorn
(Vänder sig om, men ser ingen där. Skriker.) Hjälp! Ett 
spöke! (Svimmar.)

Scen 14
Siri, Simon och Samuel kommer in med handduken, får syn 
på de tre avsvimmade. Spökena sitter nu i soffgruppen och ser 
belåtna ut.

Siri
(Suckar.) Vuxna har man ju ingen nytta av alls.

Simon
Nä, vad ska vi göra nu?

Samuel
Vi kan väl ringa mamma och pappa?

Siri
(Skakar på huvudet.) Det är nog ingen idé. Dom svimmar 
säkert bara i alla fall.
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Simon
(Nickar.) Ja, det här får vi nog fixa själva.

Samuel
Hur då?

Siri
Jag vet inte, men jag har en idé. (Viskar till Simon och 
Samuel.) Okej?

Simon och Samuel
Okej.

Scen 15
Siri

(Harklar sig nervöst.) Hej, alla spöken! Jag heter … Siri … 
och det här är mina brorsor, Simon och Samuel. Vi undrar 
vad ni vill, egentligen? Och varför ni håller på och skräms? 
Dessutom så är det faktiskt fegt att inte visa sig. Så nu 
tycker vi att ni ska visa er!

Spökena tittar förvånat på varandra, tar sedan av sig 
spöklakanen en efter en. (Är kanske lite vitsminkade i 
ansiktena.) Siri, Simon och Samuel ser dem, ser förvånade ut. 

Siri
Det där var bättre. Ni ser ju faktiskt inte särskilt farliga ut.

Spöke 3
(Suckar.) Det är vi inte heller.
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Simon
Men varför skräms ni då?

Spökena tittar förvånat på varandra igen.

Spöke 1
(Tvekande.) För att vi kan …

Spöke 2
(Fnissar.) Och för att det är roligt.

Spöke 3
Men mest för att vi inte har nånstans att bo. 

Spöke 1
(Nickar.) Det bor liksom redan människor i alla fina hus.

Spöke 2
(Ledset.) Ja, och dom gillar inte oss.

Spöke 3
Därför försöker vi skrämma bort dom, så vi kan bo där själva.

Simon, Siri och Samuel tittar frågande på varandra och 
nickar.

Samuel
Men vi gillar er.

Simon
Ja, ni kan få bo här hos oss. (Skrattar.) Ni tar ju ingen plats 
i alla fall.

Siri
Fast då måste ni lova att inte skrämmas!

Simon
Ja, i alla fall inte oss.

Spökena tittar på varandra och nickar.

Spöke 1, 2 och 3
Vi lovar!
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Scen 16
Jens, Linda och doktorn börjar vakna till och spökena tar på 
sig sina lakan igen. Samtidigt kommer mamman och pappan 
in genom dörren. Tittar förvånat på Jens och doktorn.

Mia
Men … vilka är ni?

Peter
Och vad gör ni här? Jag menar … där … på golvet?

Doktorn
(Reser sig. Förvirrat.) Ja … eeh … jag är läkare … (Ser sig 
oroligt omkring.) Men nu verkar ju alla må bra, så då … 
(Tar sin väska och springer mot dörren.)

Mia
(Ropar efter doktorn.) Men ska du inte ha betalt?

Doktorn
(Ropar utifrån.) Nej, tack!

Mia och Peter tittar undrande på varandra.

Peter
(Tittar på Jens.) Jaha, och vem är du då?

Jens
(Reser sig och ser sig oroligt omkring. Får inte fram ett 
ord.)

Linda
(Reser sig också och ser sig oroligt omkring.) Eeh … han är 
min pojkvän. Men … nu är ju ni hemma, så då drar vi. Tja 
då! (Drar med sig Jens och springer ut.)

Mia och Peter tittar på varandra igen.
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Mia
Jag fattar ingenting.

Peter
(Skakar på huvudet.) Inte jag heller. (Tittar på Siri, Simon 
och Samuel.) Vad var det med dom?

Siri, Simon och Samuel rycker på axlarna.

Siri
Ingen aning.

Simon
Men dom sa nåt om spöken …

Mia
(Fnyser.) Spöken?!

Peter
(Skakar på huvudet.) Det var det dummaste jag hört! Det 
finns inga spöken!

Spöke 1
(Drar av mamman mössan.)

Mia
Va? Vad är det som händer?

Spöke 2
(Drar av pappan halsduken.)

Peter
Vem gjorde det där?

Spöke 3
(Går fram till golvlampan och tänder och släcker den som ett 
SOS, tre korta blinkningar, tre långa och så tre korta igen.)

Mia
(Pekar på lampan. Viskar.) Titta! 

Peter
(Stirrar på lampan och skriker.) Hjälp! Ett spöke!!!



Mia och Peter svimmar.

Siri, Simon och Samuel
(Samtidigt. Suckar.) Typiskt vuxna!

The End

Pjäsen Det mystiska huset spelas 
i boken hjärta av Damm

Boken handlar om Bella som går en teaterkurs på Gamla 
Ekmanska Teatern på höstlovet. Ryktet säger att det spökar 
där, men det är så klart bara skrock. Eller ...? Vem är det 
som bankar på dörren till salongen? Varför lyser det uppe 
på vinden dit de inte får gå? Och varför säger Nelli, som 
också går på kursen, att hon har sett döden?




