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Spöksystrar. Ett spöke sover över Mårten Melin boken PDF Det var fredag eftermiddag och dags att gå hem
från skolan. Maj tog på sig min gamla jacka. Jag hade gett henne lite kläder för att hon inte skulle behöva gå i

samma t-shirt och jeans hela tiden.

Vad kul att du ska hem till mig idag, sa Miarka till Sima.
Maj tittade på dem.

Vad ska ni göra? frågade hon.
Jag ska sova över hos Miarka, sa Sima.

Maj vände sig mot mig.
Får jag sova över hos dig, Nila?

När då? frågade jag.
Nu! sa Maj. Ikväll!

Nila har gått i sin nya klass i nästan en vecka. Mest har hon varit med Maj, som också är ny. Och rolig att
vara med. Där Maj är händer det alltid en massa saker. Det kan ju bero på att hon är ett spöke ... Frågan är

bara hur det är att ha ett spöke som sover över?

 

Det var fredag eftermiddag och dags att gå hem från skolan. Maj tog
på sig min gamla jacka. Jag hade gett henne lite kläder för att hon

inte skulle behöva gå i samma t-shirt och jeans hela tiden.

Vad kul att du ska hem till mig idag, sa Miarka till Sima.
Maj tittade på dem.

Vad ska ni göra? frågade hon.
Jag ska sova över hos Miarka, sa Sima.

Maj vände sig mot mig.
Får jag sova över hos dig, Nila?

När då? frågade jag.
Nu! sa Maj. Ikväll!



Nila har gått i sin nya klass i nästan en vecka. Mest har hon varit
med Maj, som också är ny. Och rolig att vara med. Där Maj är
händer det alltid en massa saker. Det kan ju bero på att hon är ett
spöke ... Frågan är bara hur det är att ha ett spöke som sover över?
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