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7. Det hylende spøgelse.****
Det hylende spøgelse huserer på slottet Gravenstein, og fyrst Martinus har forsøgt sig med
at lave en plan over, hvor det dukker op og på hvilke tidspunkter i løbet af ugen.

SKORTSTEN

TÅRNVÆRELSE

BIBLIOTEK

SOVEVÆRELSE

KØKKEN

HALL

STUE

BAD

HAVE
STUE

1. Det hylende spøgelse viser sig altid på forskellige tidspunkter og altid klokken hel. Det
tidligste tidspunkt er kl.9 og det seneste er kl.23.
2. En formiddag skræmmer spøgelset næsten livet af skorstensfejeren, da han kommer for
at rense skorstenen, samtidig med at spøgelset skræmmer måger. Det er naturligvis en
hverdag. Spøgeriet i tårnværelset ligger elleve timer senere på dagen end spøgeriet om
mandagen.
3. Tirsdag eftermiddag plejer spøgelset at drive gæk med rengøringskonen i hallen. Det
sker på klokkeslettet to timer før det plejer at rode rundt i haveskuret og nøjagtigt på
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klokkeslettet en time før det hyler i biblioteket, hvor fyrst Martinus øver sig på at spille
klaver.
Søndag er den travleste dag, hvor spøgelset huserer ikke mindre end 3 gange, som
fordeler sig på følgende måde: Første gang på 1.sal, anden gang kl.16 og tredje gang i
badeværelset. Om torsdagen holder spøgelset en slapperdag, og viser sig overhovedet
ikke.
Én aften om ugen, præcis kl.20, dukker spøgelset op i stuen for at se sit
yndlingsprogram på TV. Den følgende morgen bliver fyrst Martinus altid vækket af
sin skønhedssøvn præcis kl.9 af et skrækkeligt hyleri.
Fredag aften plejer fyrst Martinus at poppe popcorn i køkkenet. Da det hyldende
spøgelse elsker duften af popcorn, dukker det selvfølgelig op.
To dage efter at spøgelset hyler kl.15 viser spøgelset sig to gange, første gang i
tårnværelset og anden gang kl.22. Haveskuret er for øvrigt om søndagen, og hyleriet i
biblioteket foregår to dage senere på ugen end skorstensfejerbesøget.

Hvor og hvornår spøges der om mandagen?
Løsningsskema:
Sted
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Tidspunkt
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