




Ebba och August var som vanligt hemma hos sina vänner och spelade spel. 
Plötsligt kom brevbärarspöket insvävande genom fönstret.

– Va? Ett brev till mig? utbrast Rocky. Det är en inbjudan från 
monstermoster Majsan. Hon ska ha ett stort födelsedagskalas i övermorgon. 

– Oj, hon som bor så långt bort, sa Karsten. 
– Ja, på en ö på andra sidan havet, suckade Rocky. Och när man kommit 

iland måste man åka buss. Jag vågar nog inte åka ensam.
– Vi kan följa med! ropade Ebba och August i mun på varandra. Vi kan väl 

åka allihop?

Det tog en stund att övertyga de andra, men till slut var det bestämt: August, 
Ebba, Karsten, Görel, Slalom, Betty och Tottas skulle följa med Rocky. 

Men hur skulle de resa till monstermoster Majsan? 
– Vi frågar Snilla, sa Slalom, hon har en flygmaskin.



I sin verkstad arbetade Snilla för fullt på sin flygmaskin.  
Petronella hette den.

– Låna Petronella? sa Snilla. Det går tyvärr inte. Motorn 
är trasig. Men om ni hjälper mig med några saker kanske 
jag kan laga den. 

Alla nickade. Det kunde de göra.
– Jag behöver en lurpstorre, en vörtbrusse och viktigast 

av allt, två snurrtussar. Om ni kan skaffa dem åt mig så ska 
jag flyga er till monstermoster Majsan.

– Men var hittar man såna någonstans? undrade Ebba.
– I prylbutiken förstås, svarade Snilla. Fråga Bea, hon 

hjälper er.





Hur skulle de hitta till prylbutiken?  
Staden var ju så stor. 

– Vi borde nog fråga någon, sa August.
– Läskigt, tyckte Slalom.
– Ja, vi kanske får skäll eftersom vi 

är monster och spöken, sa Karsten. Alla 
gillar inte oss.

Efter ett tag mötte de en tant och spöket Betty 
tog till slut mod till sig och frågade.

– Beas butik? sa tanten glatt. Den ligger  
bakom det blå tornet. Det är huset med de  
runda fönstren och det randiga taket, granne 
med glass affären. 


