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Spöket på Canterville, på engelska The Canterville Ghost, är en kortroman från 1887 skriven av Oscar Wilde.
Den handlar i stort sett om en amerikansk familj (Otis) som flyttar in i ett slott i England, där det skall finnas
ett spöke.
Det visar sig att spöket, slottets tidigare ägare, Lord Canterville, verkligen finns, men det blir upprört av att
familjen Otis inte tar det på allvar.
Oscar Wilde, Writer: The Picture of Dorian Gray. A gifted poet, playwright and wit, Oscar Wilde was a
phenomenon in 19th-century England.
Hyr kläder på Charlies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies.
He was. Där var jag med när. Monica berättar om hur boken Björn lindansare kom till: När jag gick i skolan
arbetade jag som sommarvikare på en tidning i Nora. Nisserska Teatern, Tingshusgatan 2-4, 791 31 Falun
Tel: 070 304 48 46 (ordförande Pia) E-post: info@nisserskateatern. Genom att fortsätta använda vår
webbplats accepterar du våra cookies.
Du kan hyra kläder privat av Charlies Teater. Nisserska Teatern, Tingshusgatan 2-4, 791 31 Falun Tel: 070
304 48 46 (ordförande Pia) E-post: info@nisserskateatern. Det här är en sida med riktigt bra spel (för 3-7
åringar ungefär) Klicka på bilden för att komma till spelet. Oscar Wilde, Writer: The Picture of Dorian Gray.
Där var jag med när. År 1895 drog Wilde markisen av Queensberry, fadern till sin yngre vän, Lord Alfred
Douglas, inför rätta, eftersom han ansåg att denne gång på gång. Monica berättar om hur boken Björn
lindansare kom till: När jag gick i skolan arbetade jag som sommarvikare på en tidning i Nora. Hyr kläder på
Charlies. Det här är en sida med riktigt bra spel (för 3-7 åringar ungefär) Klicka på bilden för att komma till

spelet. A gifted poet, playwright and wit, Oscar Wilde was a phenomenon in 19th-century England. Du kan
hyra kläder privat av Charlies Teater.

