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Det är halloween. Lydia ser fram emot spök-
festen på skolan. De ska klä ut sig och busa. 
Då berättar Emma för klassen att hon är rädd 
för spöken. Någon skrattar. Men det visar sig 
snart att de alla bär på olika rädslor.
På väg hem från skolan går Lydia och hennes 
vänner förbi något som skulle kunna vara ett 
spök-hus. Men spöken finns väl inte … eller?

Gull Åkerblom

Gull Åkerblom

434674_Räddast för spöken_Cover.indd   Alla sidor 2017-08-23   22:15





Gull Åkerblom

Illustrerad av Sissel Gustafsson 



– Jag hatar hösten, säger Isabella.

Hon snörvlar. Hon är förkyld.

– Jag älskar hösten,  

säger Lydia. 

Emma är tyst.
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Vännerna är på väg till skolan.

Lydia plockar upp en kastanj från marken.

– Du med dina kastanjer, säger Emma.

– Visst är den fin? säger Lydia. 

Hon lägger den i fickan.
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Det är halloween. Idag ska de ha spök-

fest med klassen. 

– Jag tycker att det är läskigt med 

spöken, säger plötsligt Emma.
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Det är halloween. Idag ska de ha spök-

fest med klassen. 

– Jag tycker att det är läskigt med 

spöken, säger plötsligt Emma.
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Lydia blir förvånad. 

Emma som är så tuff.

– Spöken finns ju inte på riktigt! 

säger Lydia.
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Fröken har skrivit HALLOWEEN på tavlan. 

Hon förklarar att det är engelska. 

– En fest för de döda, säger hon. Precis som 

Allhelgonadagen.

– Man tänder ljus på kyrkogården, säger Loris.
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– Precis. Och nu ska vi fixa lite till vår spök-fest,  

säger fröken.

Då räcker Emma upp handen.

– Jag tycker att det är otäckt med spöken,  

säger hon.

– Du är ju larvig! säger Liam.

– Det här måste vi nog prata mer om,  

säger fröken.
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Den som först räcker upp handen är Lydia.

– Man kan vara rädd för olika saker, säger hon.

Lydia tänker på spöken. 

För henne är de bara skojiga figurer i fantasin. 

Men Emma blir rädd av att tänka på dem.
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– Min mamma är rädd för trånga rum, säger Nizan. 

Hissar och sånt.

Vips vimlar det av rädd-saker i klassrummet:

Spindlar, spöken, djupt vatten, mörker, ormar, 

getingar, höjder, arga hundar.
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Alla får rita sånt som de är rädda för. 

Emmas bild är full av vita spöken med svarta 

ögon och munnar. 

Fröken nålar upp Emmas teckning på väggen.
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– Och vad bra att jag tog med mig de här! säger 

fröken sen.

Hon tar upp vita lakan ur en väska.

– Jag hittade dessa i sommar-stugan, säger hon.
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