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Att gå på museet är kanske inte det mest spännande som kompisarna Juni, Stella och Fanny vet. Men den nya
utställningen, som föreställer en handelsbod från 1800-talets slut, sätter igång Fannys fantasi. Den är

nämligen en kopia av Svarta madams handelsbod och Fanny övertalar de andra att vara med och leka Svarta
madam. Juni tycker egentligen att det är en dum lek, men blir ändå illa till mods när Fanny släcker lamporna
och Stella stirrar in i en spegel och upprepar orden Jag tror inte på Svarta madam tre gånger. Nästan direkt
efteråt halkar Stella, och även om hon viftar bort det som otur så blir olyckorna fler och allt allvarligare.
Dessutom får Juni känslan av att hon är förföljd av en gestalt klädd i svart höghalsad klänning och med en

stram knut i håret …

Svarta madam är en fristående spökhistoria i samma anda som Ewa Christinas Johanssons populära böcker
Anden i glaset, Kråkslottet och Rummet nedanför trappan.

Ewa Christina Johansson bor i Linköping och har alltid älskat att skriva. Hon är författare till ett fyrtiotal
böcker, de flesta för barn och ungdomar och med övernaturliga inslag. Hennes spökhistorier för mellanåldern

har blivit mycket uppskattade och omskrivna i bloggvärlden.

 

Välkända spökleken blir allvar
Att gå på museet är kanske inte det mest spännande som kompisarna

Juni, Stella och Fanny vet. Men den nya utställningen, som
föreställer en handelsbod från 1800-talets slut, sätter igång Fannys
fantasi. Den är nämligen en kopia av Svarta madams handelsbod och
Fanny övertalar de andra att vara med och leka Svarta madam. Juni
tycker egentligen att det är en dum lek, men blir ändå illa till mods
när Fanny släcker lamporna och Stella stirrar in i en spegel och
upprepar orden Jag tror inte på Svarta madam tre gånger. Nästan

direkt efteråt halkar Stella, och även om hon viftar bort det som otur



så blir olyckorna fler och allt allvarligare. Dessutom får Juni känslan
av att hon är förföljd av en gestalt klädd i svart höghalsad klänning

och med en stram knut i håret …

Svarta madam är en fristående spökhistoria i samma anda som Ewa
Christinas Johanssons populära böcker Anden i glaset, Kråkslottet

och Rummet nedanför trappan.

Ewa Christina Johansson bor i Linköping och har alltid älskat att
skriva. Hon är författare till ett fyrtiotal böcker, de flesta för barn och
ungdomar och med övernaturliga inslag. Hennes spökhistorier för

mellanåldern har blivit mycket uppskattade och omskrivna i
bloggvärlden.
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