Kapittel 1

PÅ BUTIKKEN

Det hadde alltid blitt sagt at det spøkte i
jaktslottet på Storberget. Noen sa det var
den gamle greven og den strenge kona hans
som gikk igjen, andre mente det var en
gammel bjørnejeger, eller en tjenestepike
kledd i grå kjole.
Det store huset lå i fjellsiden bak Elvestad
og så skummelt ut. Tiril og Oliver hadde vært
der oppe noen ganger, mest fordi de var nysgjerrige, men de hadde aldri sett noe spøkelse.
Det hadde tydeligvis Dorris Fjeld, som
satt i kassa på butikken, gjort.
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«Jeg var der oppe for å plukke bær,»
forklarte hun en av kundene. «Det er et
ordentlig godt jordbærsted i lia på baksiden
der. Det var da jeg hørte det.»
Tiril og Oliver sto sammen med Åtto ved
hyllene med brød og bakervarer, men gikk
litt nærmere for å få med seg det som ble sagt.
«Hørte hva da?» spurte fru Surke som
sto ved kassa.
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«Lyden,» svarte Dorris. «En forferdelig lyd.»
Hun gjorde en bevegelse med skuldrene,
som om hun grøsset av å tenke på det.
«Først et skrik,» fortsatte hun. «Men det
var ikke et vanlig skrik. I alle fall ikke fra
et levende vesen. Det gikk gjennom marg
og bein. Og så kom lyden av kjettinger som
raslet,» la hun til og etterlignet lyden. «Så
dukket hun opp i vinduet.»
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«Hvem?» spurte fru Surke og gikk et
skritt nærmere.
«Den grå piken,» svarte Dorris. «Det er
hun som går igjen der. Det er ikke så rart.
Det som skjedde med henne, var jo helt
grusomt.»

Doris forteller
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Tiril og Oliver så på hverandre. De visste
ikke hva for noe grusomt som hadde skjedd
med tjenestepiken i jaktslottet på Storberget,
og håpet at Dorris skulle fortelle mer. Men
fru Surke bare nikket, som om hun godt
visste hvorfor det spøkte der.
«Hun sto i vinduet i andre etasje og stirret
ned mot meg,» fortalte Dorris videre. «Hun
så ut akkurat som det blir sagt. Helt hvit i
ansiktet, med sorte øyne og en grå kjole.»
Fru Surke ga fra seg et lite gisp.
«Det blir 87 kroner,» fortsatte Dorris og
la varene til fru Surke i en pose.
Tiril la fra seg posen med boller og dro
med seg Oliver ut av butikken. Åtto diltet
etter.
De gikk rundt hjørnet og kikket opp mot
Storberget. Inne bak trærne kunne de se det
flere hundre år gamle jaktslottet. Solen blinket
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i en av vindusrutene, men ellers så den gamle
bygningen mørk, tom og forlatt ut.
«Tror du på spøkelser?» spurte Oliver.
Tiril ristet på hodet.
«Men jeg tror at dette er en ny sak for
Detektivbyrå nr. 2.»
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