
Damen på kyrkogården 

 
Rekommenderas för barn under 11 år. 

Gruset på Kyrkogårdsvägen skrapar och prasslar under mina gamla, blå 

vinterskor. När jag kommer till grinden hälsar jag snällt på kyrkogårdsvakten 

och fortsätter mot farfars grav. Jag tittar ner på de röda rosorna i min hand 

och känner mig stolt över att jag har köpt dem själv. När jag tittar upp ser jag 

en underlig katt som sitter på en gravsten, den är svart och har en brun prick 

på ryggen. När jag går förbi hoppar den ner och stryker sig mot mitt ben. 

Samtidigt jamar den som om den vill något. Plötsligt plingar det till i min mobil 

och jag tar upp den ur fickan och kollar vad det är. 

-Äsch det var bara ”Candy-crush” och deras dumma reklamer igen, säger jag 

tyst för mig själv. 

Jag stoppar ner mobilen i fickan, men det känns konstigt, som om någon 

förföljer mig. Jag blir så rädd så jag vågar inte titta bakåt och börjar springa. I 

samma sekund som jag kommer på att jag inte knutit mina skosnören faller 

jag framåt utan att hinna ta emot mig själv, det kändes nästan som om någon 

puttade mig. Så snabbt som möjligt ställer jag mig upp, jag vänder mig om 

och där står en gammal tant med samma svarta päls på jackan som den 

svarta katten hade. Plötsligt frågade hon: 

- Nämen, har du också ”candy crush”. Vilken nivå? 

- Ehhh...nio, säger jag nervöst. 

- Jag kan hjälpa dig att komma till tjugo om du vill? 

Sedan tar hon tag i min arm och drar mig mot henne, hon stirrar rakt in i mig 

och säger: 

- Följ med mig hem så hjälper jag dig. 

Jag rycker bort handen från hennes grepp och springer därifrån utan att säga 

ett enda ord. När jag kommer till grinden vågar äntligen jag vända mig om 

och då ser jag den, jag ser den svarta katten som har mina röda rosor. Jag 

går framåt för att ta dem när det plingar till igen i mobilen, det pappa som 

ringer: 

- Kom hem nu gubben! Klockan är nio. 

- Ja, ja jag skyndar mig! Sedan lägger jag på. 

När jag tittar tillbaka så är katten borta och mina rosor ligger på marken där 

katten satt förut.  

 

Av Ebbe Bergfors Hartman & Lovisa Martin i 5B, Ånestadsskolan 


