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SPØKELSES-SLOTTET 
 
 

Lag lyder som passer til historien på stedene som er merket med: e 
 

Fanfare! e 
 
Det var en gang to søsken som skulle ut i skogen å gå en liten tur med hunden 
deres før barne-tv begynte. Barna het Marte og Kristian, og den lille søte 
hunden het Pluto: 
 
Marte og Kristian går den vanlige stien som de alltid pleier å gå når de går tur 
med Pluto e 
Når de har kommet langt inn i skogen begynner det å regne e 
Plutselig braker det løs et forferdelig tordenvær e  
Pluto blir så redd at han springer ifra dem. Marte og Kristian springer etter, 
men Pluto forsvinner snart for dem. 
Uværet blir bare værre og værre e 
Det begynner å bli litt mørkt, men de må jo finne Pluto før de går hjem. 
 
Etter å ha gått en god stund utenfor den vanlige stien, kommer de frem til et 
stort slott. De banker på tre ganger e 
Men ingen åpner. Plutselig går døren opp av seg selv med et knirk e 
Marte og Kristian lister seg forsiktig inn i slottet. Kanskje det bor noen der som 
kan vise dem veien hjem? 
Overalt hører de mystiske og skremmende lyder e 
De ser ingen, men plutselig hører de steg og lenker som rasler e 
Stegene kommer nærmere og nærmere e 
I samme stund slår den store vegg-klokka 12 tunge slag e 
Barna springer ut og hører slotts-spøkelset le bak seg e 
Marte og Kristian springer og springer helt til de kommer hjem e 
Og der hjemme står Pluto og venter på dem. 
 
Dagen etter vil de gjerne vise bestefar spøkelses-slottet. De går samme veien 
tilbake som de hadde sprunget alt de orket kvelden før. Og plutselig kommer de 
frem til den gamle skolebygningen som ingen har brukt på over 50 år.  
Det var altså ikke noe spøkelses-slott! 
Det er rart hva man kan innbille seg at man ser og hører når det er mørkt og man 
er litt redd! Alle tre humret og lo på turen hjem. 
 
Fanfare! e 
 


