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stället för att vara vit är han svart - så han syns inte på natten! Därför måste han spöka på dagen. På nätterna,
när alla vanliga spöken är ute och spökar, vill Dagspöket mest ha någonstans att bo. Men vart han än tar sig

in trasslar det till sig, eftersom Dagspöket mest ser ut som ett svart tygstycke.

I den här boken vill Dagspöket gå på kalas, men än en gång hamnar han i trubbel. Först blir han misstagen för
duk och sen blir han inlåst i linneskåpet. Är det verkligen så här det är att vara på kalas?

Med mycket humor berättar Jujja Wieslander om detta läspande, frimodiga och nyfikna spöke som vunnit
många läsares hjärtan på nittiotalet. De fartiga och roliga bilderna är gjorda av Jens Ahlbom.
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