Alla helgons ljus
Leo och Lea var tvillingar. De är 12 år. Leo och
Lea var på väg till kyrkogården och skulle tända
några ljus till alla döda de hade kände.
Kyrkogården i Ystad. Men så plötsligt så hörde
de något från kyrkan.
Leo och Lea gick in och kollade vad det var men
det var ingen där.
Men det låg något på marken.
Det var ett papper och på det stod där:
`Gå ut från kyrkogården och räkna sen till 20. Gå sedan in igen i
kyrkan och titta till vänster och höger. Ta två steg fram och titta till
vänster två gånger och sen till höger fyra gånger. Sen titta upp i luften
så ser ni mig`.
Under tiden Leo och Lea läser meddelandet syns en skugga av en flicka i 9
årsåldern inne i kyrkan.
Leo säger:
-Vänta är det ett spöke?
-Ja, jag tror det svarar Lea.
Men det skrämde inte Lea och Leo utan de läste klart meddelandet.
-Vi gör så som det står på pappret sa Lea.
-Ok då gör vi det sa Leo.
När dom gör det så ser dom ett spöke barn.
Inget händer. Men när Lea säger det så ser Leo den som skrev på
pappret. Men Lea säger

-Leo, titta där!
-Var? säger Lea.
-Titta där borta i hörnet, svarar Leo.
Lea svarar:
- Men men men detta kan inte vara sant.
Leo svarade:
- Jo det är sant.
Säger mamman:
-Barnets mamma säger tack för att ni hitta min dotter.
-Men var är min Karl nu då.
Lea svarar :
-Men vad heter din dotter då. Pappan svarar:
-Min dotter heter Klara...

två

månad senare

Lea sitter och tänker på det som hände för två månader sen.
Leo säger:
-Till Lea tänk att vi verkligen såg flera spöken. Lea svarade:
-Ja det var både kul och lite läskigt.
Leo svarar:
-Ja men att det va så många hade jag inte tänkt mig. Lea svarar:
-Nej jag trodde det skulle bara vara ett spöke. Leo svarar:

-det trodde jag med, men det var antagligen fel det var 4
stycken. Lea svarar: -ja men det var kul iallafall.
Leo svarar:
-ja men men nu går vi ner och äter jag är hungrig.
när vi gick tillbaka till kyrkogården såg vi de igen men de var gamla men de
kände igen oss men det var bara klara där hos säger vem är ni vi svarar
kommer du inte ihåg oss…….
KLara säger:
-Nej vilka är ni?
Lea svarar:
-Det vara vi som var i kyrkan alla helgon dagen du skrev en lapp till oss….
klara svarar:
-ja nu kommer jag ihåg.
-Var är din familj frågar Leo?
Klara säger:
-Jag vet inte men jag vill att de ska komma.
Lea säger:
-M ja men vet du inte var de är?
Klara säger :
-nej jag har varit själv i två månader.
Leo säger:
-Men kolla där……...

