
                  De mörka dagarna 
 
 
 
Marcus och Nathalie pratade om vad de ska göra ikväll. De tänkte att vi 
kunde gå till kyrkogården och lägga blommor och tända ett ljus, för det var 
alla helgon idag och imorgon. 
   
 Fröken visslade och skrek att alla i vår klass skulle gå in från rasten. 
Nathalie blev glad för de skulle ha bild. Efter bilden skulle Marcus och 
Nathalie gå hem till Marcus. De tittade på kyrkogården på väg hem. Marcus 
och Nathalie tänkte att de kunde gå till ica och handla blommor och ljus. 
Du kan handla till din bror så handlar jag till min mormor. 
 
 Vi gick hem och åt taco. Det blev mörkt och vi gick det kyrkogården. När vi 
kom fram så va det helt tyst men det va ljus över hela gården. Vi letade efter 
Nathalies mormor. För vi hade redan hittat Marcus bror och lagt blommar 
till han och tänt ett ljus. Vi hittade Nathalies mormors grav vid sjön.  
När vi hade lagt blommor på Natalies mormors grav  
 nb gick vi hem och berättade spökhistorier för varandra  
 
På morgonen vaknade vi 11:00 när vi titta på klockan blev vi chockade av 
att vi vaknade så sent. Vi gick upp ur sängen och klädde på sig snabbt sen 
sprang vi och gjorde frukost. Vi har inte kunnat gå halloween förrän nu. Men 
innan det skulle vi bada i marcus pool. Vi bada i tre timmar för vi hade så 
kul. Vi fick gå upp för att vi skulle hinna sminka oss och klä på oss. Marcus 
skulle vara en vampyr och Nathalie skulle vara annabelle. 
 
 Vi gick först hela gatan och efter det grangatan. De kom ljus från 
gatlamporna det va en som börja blinka jättemycket så vi sprang därifrån. 
De gick hem för att ta på oss andra kläder och tog bort deras smink. De la 
vi godiset i en stor skål. Nathalies smink va jätte svårt att ta bort, för att 
hon hade fake blod och latex. Sen tog de blommor i trädgården och ljus av 
Marcus mamma. Sen gick dem till kyrkogården. När dem kom innanför 
grinden så såg de blod på ljusen och de såg att de stod någon text skrivet av 



blod. Det stod Döda eller Dö. Marcus och Nathalie blev jätterädda sen börja 
gravarna skaka och de blev helt ljust och jättemycket rök kom. Det kom 
massa ljus i från gravarna men det kom mer ljus från Natalies mormors 
grav och Marcus brors grav. De såg ett starkt ljus från himlen. De såg 
helvetet då såg  Nathalie att det va djävulen Lina. 
 
 
 Lina bad alla lik att dem skulle jaga oss. Vi sprang så fort vi kunde när vi 
kom ut då vände vi oss mot kyrkogården då såg de att där inte var någonting 
utom Nathalies mormor och Marcus bror. som hände i kyrkogården. De 
sprang hem till Marcus mamma. För Marcus mamma och pappa är skilda 
men bor på samma gata. 
‘ 
 När dem kom hem till Marcus mamma så gick de upp till Marcus rum, För 
de ville inte säga något till Marcus mamma för då skulle hon sagt att de va 
barnsliga och att dem va fem år fast de egentligen är tolv. Marcus har godis 
på sitt rum så de åt lite godis i smyg för att om de hade sagt att marcus 
hade godis på sitt rum hade Marcus mamma sagt nu får ni inte äta mer. 
Men nu om vi går ner så kommer hon fråga om vi vill ha godis, popcorn och 
läsk. 1 år senare. 
 
 Natten till alla helgon 2019 så märker Marckus av något och hos Natalie 
så ramlar ljusstakar och de känner en konstig känsla i kroppen. De märker 
att de är något konstigt. Marcus berättar för Nathalie vad som hände 
hemma hos han. Natalie säger - vaa de händer samma sak hos oss. Markus 
blir helt förstelnad och säger du skojar va .DET ÄR KANSKE SEN NÄR VI 
BLEV JAGADE AV HELVETET LINA !!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
fortsättning följer. - 
 

 
 
 



 

 


