
        skräckhuset 

Det var en gång en liten flicka som hette clowie 

hon var 10 år  och hon skulle flytta in i ett 

hemsökt hus. ja, alla sa i alla fall så. det var en 

dag, en alla helgonens dag, som hon skulle gå 

till sin systers grav för och tända några ljus. 

När clowie satt vid graven kom det en isande 

vind. hon blinkade till och… när hon öppnade 

ögonen var hon inte längre kvar. .hon var hemma nu, trodde 

hon i alla fall. hon hade precis kollat lite på 

nedervåningen när hon hörde någon prata. det 

var varken mamma, pappa eller hennes 

lillsyrra. 

clowe var rädd, så hon gömde sig i gardroben. 

-aaa! jag kommer dö,skrek hon. 



då kom hen helt plötsligt in där hon  

Gömde sig (inte konstigt ha)och öppnade gardroben. 

det var en tjej i hennes egen ålder.  

-v veem e ddd u? frågade clowe lite rädd. 

-jag heter leila, vem e du då!? ,svarade flickan. 

-jag heter Clowie!  du verkar rätt snäll juh. Men 

vad gör du i mitt hus? frågade clowie. 

-den verkliga frågan är vad gör du i mitt, mammas 

och pappas hus??? sa leila. 

Leila tittar glatt på clowie. 

 
leila 

-kom clowie så  skall jag visa dig något som du 

nog ej har sett,sa leila 

-jag vet inte riktigt, svarade clowie. 

-meh kom igen clowie! sa leila argt. 

-men du är ju en vild främling, sa clowie. 



-asså sluta! annars dödar jag dig,sa leila 

allvarligt. 

-ta det lugnt leila,sa clowie 

-NEJ!!! Du ska följa med mig,  du har inget val  

-okej då! om du tar det lungt,sa clowie 

-ja jag lovar,svarade leila 

och så gick dem igenom en vägg. clowie blev 

väldigt förvånad.  

- emmm,  hur kom vi igenom väggen? frågade 

clowie. 

-för jag är ett spöke svarade leila. 

-men inte jag. 

-hahaha och nu skall jag döda dig!!! sa leila. 

-aaa, skrek clowie 

-chilla ,jag skojar bara. 

hahahahahahahahaha 

-det var inte kul!!! skrek clowie. 

-det var det visst då sa leila roat. 

-ja för dig ja. 

-mmm. 

-men föresten - var är mamma och pappa? 

undrade clowie. 

-emmm ingen aning!svarade leila 

-MAMMA pappa !!?!!?!!?!! Skrek Clowie. 



-ssshhh mina föräldrar kommer att höra dig och 

tro att jag skriker efter hjälp och sen kommer 

de döda dig 

-meh som om jag tror på dig nu!!! 

-men du måste clowie 

-annars (leila får spasmiska ryckningar) 

- v vv vad händer med dig? stammade Clowie. 

-jag veee…sa leila 

-aaa, skrek clowie 

-hahaha 

-vad i va du din!!! 

-a a a jag är ju fortfarande  ett spöke! 

-ahhhhhh, suckade Clowie. 

och så gav clowie leila en bitch slap. 

-AAAJJJ ,sa leila 

-ha ha ,sa clowie 

-aaahhh MAMMA pappa kom hit hjälp!!!!! 

aaa skrek leila. 

-va nej sluta, hyssjade clowie. 

och då kom leila’s föreldrar in 
-aaa nej skada mig ej, sa clowie. 

-va? både ser och hör hon oss sa leilas 

föräldrar till varandra. 

-ja vad tror du!!! sa clowie iriterat 



-kom det en isande vind till dig på kyrko gården? 

frågade leilas föräldrar 

-va? ja! hur visste ni det? sa clowie 

så tittade båda föräldrarna sorgset på 

varandra 

-va vad är det? frågade clowie. 

-du är död, flicka lilla, sa leilas föräldrar till 

clowie. 

-va? nej, det är jag inte alls!!! utbrast clowie. 

-jo det är du , svarade leila och föreldrar 

 
 

the end 
clowies föreldrar letade förtvivlat efter henne 
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