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The Ghost Of You
64 takter 2 wall, Intermediate Line Dance.

Koreograf: Roy Verdonk & Sebastian Hotland (Mars 2017).
Musikk: The Ghost Of You -  Caro Emerald.

CD: Caro Emerald - Emerald Island (EP) (2017).
Intro: Start dansen ved vokalen etter 16 taktslag (26 sekunder).

Motion: Smooth (Tango Styling).
Tempo: 114 BPM.

SOD: Speed of Dance; 
Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=JSt6k_MldQo

1 - 8 Cross, Hold, Cross, Side, Behind, Sweep, Behind, 1/8 turn.
1,2 Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (1), Hold (2). 10:30
3 Snu 90 grader mot høyre og Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (3). 01:30
4 Step høyre til høyre side (4). 12:00

5,6 Step venstre diagonalt bak i kryss bak høyre (5), Sweep høyre fot ut og rundt bakover (6). 10:30
7 Step høyre i kryss bak venstre (7).
8 Snu 1/8 turn mot venstre og Step fram på venstre (8). 09:00

9 - 16 Rock Step, Back, Hook, Step, 1/2 turn with Sweep & Point, Hold, Touch & Point.
1,2 Step fram på høyre (1), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (2).

3,4,5 Step bak på høyre (3), Hook venstre fot opp til høyre kne (4), Step fram på venstre (5).
6 Snu (spinn) 180 grader mot venstre og Sweep høyre fot rundt framover og Point høyre tå til h. side (6). 03:00

7,8& Hold (7), Touch høyre tå inntil venstre (8), Point høyre tå til høyre side (&).

17 - 24 Cross, Turn & Flick, Cross, Turn & Flick, Rock Step, Back, Drag.
1 Step høyre diagonalt fram i kryss over venstre (1). 01:30
2 Snu 1/4 turn mot høyre og Flick venstre fot diagonalt bakover til venstre (2). 04:30
3 Step venstre diagonalt fram i kryss over høyre (3). 04:30
4 Snu 1/8 turn mot venstre og Flick høyre fot diagonalt bakover til høyre (4). 03:00

5,6 Step fram på høyre (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6).
7,8 Step langt bak på høyre (7), Drag venstre fot etter høyre (8).

25 - 32 Back, 1/4 turn, Cross, Sweep, Weave, Sweep.
1,2 Step bak på venstre (1), Snu (pivot) 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (2). 06:00
3,4 Step venstre i kryss over høyre (3), Sweep høyre fot ut og rundt framover (4).
5,6 Step høyre i kryss over venstre (5), Step venstre til venstre side (6).
7,8 Step høyre i kryss bak venstre (7), Sweep venstre fot ut og rundt bakover (8).

33 - 40 Flick & Step, Hold, Flick & Step, Hold, Rocking motion, Hold.
&1,2 Flick venstre fot diagonalt bak til venstre (&), Step venstre litt i kryss bak høyre (1), Hold (2).
&3,4 Flick høyre fot diagonalt bak til høyre (&), Step høyre litt i kryss bak venstre (3), Hold (4).
5,6 Rock (recover) fram igjen på venstre (5), Rock (recover) tilbake igjen på høyre (6).
7,8 Rock (recover) fram igjen på venstre (7), Hold (8).

41 - 48 Walk forward, Kick-Ball-Touch, Hold, Heel Swivel, Back, 1/4 turn, Cross.
1,2 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2).
3&4 Kick høyre fot fram (3), Step høyre inntil venstre (&), Touch høyre tå framover (4).
5&6 Hold (5), Twist helene til høyre side (&), Twist helene tilbake til senter (6).
7& Step bak på venstre (7), Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (&). 09:00
8 Step venstre i kryss over høyre (8).

49 - 56 Hip Sways, Chasse, Hold.
1,2 Step høyre til høyre side og Sway hoftene til høyre (1), Hold (2).
3,4 Sway hoftene til venstre side (3), Hold (4).

5,6,7,8 Step høyre til høyre side (5), Step venstre inntil høyre (6), Step høyre til høyre side (7), Hold (8).

57 - 64 Slow Cross Rock Step, Sweep 1/4 turn, Sailor Step, Hold.
1,2 Step venstre i kryss over høyre over to taktslag (1,2).
3 Rock (recover) tilbake igjen på høyre (3).
4 Snu 90 grader mot venstre ved å Sweepe venstre fot ut og rundt bakover (4). 06:00

5,6 Step venstre i kryss bak høyre (5), Step høyre litt til høyre side (6).
7,8 Step venstre litt til venstre side (7), Hold (8).
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