
                                                                9 maj 
Detta är Lennaaat Kling, en 54år gammal gubbe som bor i en stor sunkig villa nära S:t Olof 

kyrka i Trekanten. Han är tjock och har alltid på sig mysbyxor och ett luftigt linne. Han älskar 

pizza, det äter han varje dag, till frukost, lunch och middag men det roliga är att han aldrig 

tröttnar på det. Hans hus är stort med ett torn där Lennaaat förr i tiden spanade på stjärnor, 

men det gör han inte längre. Om han ska vara ärlig så har han faktiskt ingen livslust kvar. 

Hans släkt har drabbats av en förbannelse, det är så här att var trettionde år, den 9 maj, så 

försvinner en person i Lennaaats släkt, personen bara går upp i rök. Men på kyrkogården 

finns en gravsten precis efter dödsfallet för personen som dött. Varför Lennaaat inte vill leva 

längre är för att han tror att han är den enda kvar i sin släkt så han har bestämt sig för att 

han kommer dö den 9 maj. Den hemska förbannelsen sker alltid en gång var trettionde år, 

den 9 maj kl. 06:43. Sist detta hände var 1987, trettio år sedan. 

Idag är det den 6 maj Lennaaat vaknar upp och bockar av på sin nedräkningskalender, bara 

tre dagar kvar tänker han. Han börjar för första gången känna sig lite rädd. Han går till 

kyrkogården och kollar på släktgraven där står med snitsig stil: 

 Christur Kling 1823-1867 

 Jan Kling 1840-1897 

 Fritz Kling 1864-1927 

 Olof Kling 1900-1957 

 Lill-Erik Kling 1938-1987 

Han tänker snart står det även ``Lennaaat Kling 1963-2017´´ Han känner sig ännu mer 

rädd. Han går hem och äter pizza. Lika gott som vanligt tänker han medan tanken om 

gravstenen börjar släppa i hjärnan. Han slår på tv kl.20:59 som vanligt, han vill inte missa en 

enda sekund av aktuellt hans favoritprogram. Eftersom han mest bara sitter inne hela 

dagarna så är det, de enda sättet att få reda på vad som händer ute i världen. Han tar fram 

en stor godispåse och en flaska läsk. Han somnar framför tv:n och vaknar mitt i natten och 

går och lägger sig i sin säng. 

Han vaknar kl.07:10 checkar av sin kalender, två dagar kvar. Sedan går han till affären och 

köper sex pizzor, frukost idag, lunch idag, middag idag, frukost imorgon, lunch imorgon och 

hans sista måltid, middag imorgon. Han köper även sex en-liters flaskor med coca cola och 

sex kg godis. När han kommer hem så äter han pizza och kollar på tv, dagen går som vanligt. 

Lennaaat ligger i sin soffa, äter pizza, dricker läsk, äter godis, äter en pizza till, dricker en liter 

läsk till, äter ännu mer godis, kollar på aktuellt och till sist så somnar han framför tv:n igen. 

Han vaknar nästa morgon, idag är det hans sista heldag, tänker Lennaaat men han gör inget 

speciellt för det han äter sina pizzor, dricker sin läsk, äter sitt godis kollar på aktuellt och 

somnar framför tv:n. 

Idag händer det. Klockan är halv sju men Lennaaat har varit uppe länge. Han måste 

förbereda sig. Han kollar lite på tv:n sen går han ut och ställer sig på gatan. Han står där 



redan fem över halv sju. Han kollar på sin klocka, tre minuter kvar, två minuter kvar, en 

minut kvar. Han börjar räkna ner tio, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett. 

-Hejdå jorden!!! skriker han. Men inget händer. Han står där ett tag. Kan han ha tagit fel på 

tiden? Nej det är omöjligt. Han har ju tänkt på detta varje dag det senaste året nu, han kan 

inte ha fel. Han bestämmer sig för att gå in, han fattar inte vad som hänt. Dagen går fort och 

Lennaaat slår på tv:n och byter till tvåan, aktuellt ska precis börja. 

-Välkomna till aktuellt, man spårlöst försvunnen i Norge. Hans namn står på en gravsten, 

säger programledaren. Lennaaat börjar undra, kan det verkligen vara sant? 

-Ja, i Norge idag tidigt på morgonen försvann en norsk man helt och hållet. Lite senare 

hittade en gammal dam hans namn på en gravsten. Ingen begravning har hållits i denna 

kyrka idag, säger programledaren. 

-Ni ska nu få sett ett klipp från NRK1 tidigare idag. 

-Det var klokka 06:43 da en mann fra Trondheim forsvant sporvokst, hans navn ble da funnet 

på Trondheims kirkegård, säger den norske programledaren.  

Lennaaat blir jätteglad, stänger av tv:n och får genast lust att leva igen, nu ska jag hitta på 

roliga saker, tänker han.  

-Nu kommer jag leva i minst 30år till, ropar han. 

                           

                                             

  


