
Dramatiska händelser i Skokloster
Det kunde ha varit vilken dag som helst men nu var det inte det. En eftermid-
dag i slutet av augusti precis när båttävlingarna skulle starta på Skofjärden
hördes smattret från en helikopter. Ljudet blev tydligare och tydligare och det
dröjde inte länge förrän man kunde se hur den cirklade runt högt uppe bland
molnen.

Maffiabossen Zed Donzo svängde
samtidigt in i slottsparken med sin röda
Ford och parkerade den bredvid
socitetens Corvettebilar. Vad var på
gång? Var det någon av de som befann
sig inne i eller omkring slottet som
visste något? Helikoptrarna som befann
sig i området, hörde de till själva
båttävlingarna eller var det något annat
på gång? Precis när besökarna känt
mystiken krypa innanför skinnet
svängde den gula helikoptern in över
kyrkan och släppte ut en gas. Zed Donzo gled sakta in i slottsparken med

sin glänsande Ford.

Högt upp bland de höga sensommarmolnen
svävade en helikopter.

Några sekunder senare landade en annan helikopter i slottsträdgården. Piloten och två
andra män befann sig i helikoptern.

Slottssociteten hade besök av 25 välbergade män och kvinnor som själva är ägare till slott
och herrgårdar. Samtliga var innehavare av exklusiva Corvettebilar.

Gasen spred sig och människorna segnade
ner till marken och låg helt orörliga.

Efter att gasen släppts ut över hela
området och alla människor låg orörliga
på marken svängde den gula helikop-
tern in över slottet. Där hände något
mystiskt.
Som en genomskinlig rök eller kanske
mer som en genomskinlig skepnad

hästen - men Wrangel var borta. Han
hade stigit ut ur tavlan och försvunnit
bort med helikoptern. Därmed försvann
spökerierna på slottet - eller var det nu
de började. Hur som helst så var detta
en händelse som skakade om invånarna
i den lilla socknen i Håbo kommun.

rörde sig en varelse ut från det norra
tornet av slottet. Till en början såg det
ut som en transparent varelse men efter
en stund liknade det mer ett värmedaller
ovanför en het väg. Några sekunder
senare hade skepnaden anslutit sig till
helikopten när den flög söderut.
Allt var så mystiskt, som om något
overkligt hade hänt. Och det var precis
vad det gjort. Någon timme senare på
en visning i slottet upptäcktes att Carl
Gustav Wrangel var borta på det stora
porträttet där han suttit till häst. Tavlan
med duk och ram fanns kvar liksom

Skepnade intill tornet sugs in i helikoptern
som lämnar området.

Räddningstjänsten var snabbt på plats för
att ta hand om chockade människor.
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