Söderbyspöket
1. Sång. I en sal på lasarettet.
Spökbarnen gör det som sjungs. Flickan vaknar.
Flickan: Vad hände? Var är alla? Mamma?
2. Teater Barngruppen
Max (2): Jag älskar pyjamaspartyn. Gör inte ni det?
Tvilling 1: Joo! Vi ska också ha det när vi fyller år.
Tvilling 2: Fast det får bli i vår nya lägenhet då…
Tvilling 1: För vi ska flytta!
Meta (3): Va!? Ska ni? Vart då?
Tvilling 2: Till Söderby. Ni vet det där gamla sjukhuset…
Tvilling 1: ... de ska bygga om det till lägenheter.
Marcus(4): Seriööööst! Det spökar ju skitmycket där!
Lukas (5): Precis Det vet ju alla! Min mamma har sett en dam och en liten
flicka i fönstret där.
Moa (1): Eller hur! Jag har sett dem själv för jag ser sjukhuset från mitt
fönster. Lamporna brukar blinka där på nätterna. Och man ser skuggor som
rör sig.
Tvillingarna: Allvarligt…? Ni skojar väl?
Max: Klart de gör. Det finns inga spöken.
Hanna(1): Ska vi slå vad!
Kalle (1): OK, vi går dit. Och bevisar det.
Tvillingarna: Va? Nu? Mitt i natten?

Meta: Ja, vadå. Är ni rädda eller?
Tvillingarna: Nää…
3. Sång: Det finns inga spöken
Barn 2,3,4,5: Kom då så går vi!
Barn 1: Jag tar med en ficklampa.
Tvillingarna: Bra!
Barn 2,3,4,5: Fegisar (alla ut)

4. Läkardansen
5. Teater Spökgruppen
Nicola: Jag längtar efter min mamma.
Damen Siri: Jag vet gumman. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig.
Vaktis: Kan du sluta tjata om din mamma. Snälla. Du har hållit på i åratal
nu.
Alexander: Visa lite förståelse. Ska inte du gå och laga de där lamporna,
förresten? Jag är trött på blinkandet.
Tonåring: Jag tycker om mörkret.
Vaktis: Jag fixade faktiskt dem i går!
Fin herre: Ja, men det märks inte.
Vaktis: Jämt ska man jobba. Jag går väl och fixar dem IGEN då. (ut)
6. Vaktmästardans

