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Emil Wern är elva år och bor i Visby, precis innanför ringmuren. Där i trädgården står en gammal gul kiosk
som Emil har förvandlat till detektivbyrå. Och i Visby behövs det verkligen en sådan, för det kryllar av
skumma typer. Tillsammans med lillasystern Linda och den ganska korkade hunden Molly löser Emil riktigt
knepiga mysterier. I Spökhuset lämnar Emil innerstaden för landet - han har fått veta att det spökar hemma hos
Hedvig i Martebo. Farbror Tomas berättar att det i alla tider varit något mystiskt med den stora myren utanför
byn, att man sett ett konstigt ljus sväva ovanför marken om natten. Kan det vara utomjordingar som kommer
på besök eller har ljuset kanske rent av något med spöket hemma hos Hedvig att göra? Emil har alltid tänkt att
det finns en naturlig förklaring till allting. Kanske är det någon av Hedvigs inneboende - mediet Sigrid Scoop
och fotografen Nikon Hasselblad - som har något lurt på gång. Eller så spökar det, på riktigt! Enda sättet för
Emil att veta säkert är att ta med sig Ubbe och Linda och tillbringa en natt i det hemsökta huset ...
Stunden då alla går runt i underställ och raggsockorna åker på. Arkitekturupproret presenterar den andra
upplagan av Sveriges nya arkitekturpris, det omtalade Kasper Kalkon-priset. Chipsskålen blir extra populär
och familjespel åker fram på… Mahjongg Klicka här för att spela. I skuggan av en sliten majstång ligger en
nästan trehundra år gammal gård i utkanten av Värmland. Bo naturnära med fjäll, skog & mark som granne
och med endast 8 km till Charlottenberg och dess storslagna shopping och restaurangutbud. Han har en
detektivbyrå som är inhyst i en gul kiosk. Där står han en liten försvarslös thaikille på blott tretton vårar,
fastlåst till händer och fötter med sin. Välkommen till Spökhuset Grästorp om du vågar. Klura och fundera.
Stugmys är förknippat med semester. Redan efter första steget in på det knarrande … Kluriga spel som

stimulerar och tränar din hjärna. I skuggan av en sliten majstång ligger en nästan trehundra år gammal gård i
utkanten av Värmland.
04. se spel: Spider Solitaire - Klicka här för att spela Spider Solitaire . Emil är blond och går på Sankt
Hansskolan i centrala Visby. Han har en detektivbyrå som är inhyst i en gul kiosk. I skuggan av en sliten
majstång ligger en nästan trehundra år gammal gård i utkanten av Värmland.

