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Kapitel 1. Lena och Lars

Lena är 25 år. Hon studerar medicin i Lund och hon har många vänner för hon 
är mycket sympatisk och trevlig.

Hon har en pojkvän som heter Lars. Han är 30 år och arbetar i Malmö. Han är 
ingenjör.

Lars tycker om att gå ut på kvällarna, gå på bio och träffa sina kompisar.

Lena och Lars har varit förlovade sedan 3 år tillbaka. De bor i olika städer men 
tack och lov ligger Lund nära Malmö.

Lena har nycklarna till Lars lägenhet och Lars till Lenas: de två har inga 
hemligheter för varandra.

Idag är det torsdag. Lena har inga lektioner på universitetet. Hon tänker 
överraska Lars därför att idag är det en speciell dag. För Lena är det en mycket 
stor dag.

4

1
2

3
4

5

6
7

8
9

10
11
12



Överraskningen - A Swedish-English Parallel Text From EasyReaders.Org

Chapter 1. Lena And Lars

Amanda is 25 years old. She is studying medicine in Lund and has lots of 
friends because she is likable and kind. 

She has a boyfriend called Lars. He is 30 years old and works in Malmö. He is 
an engineer. 

Lars loves going out in the evenings, go to the cinema and meet his friends.

Lena and Lars have been engaged for three years. They live in different cities 
but luckily Lund is quite close to Malmö. 

Lena has the keys to Lars’ house and Lars has those of Lena’s: the two young 
people don’t have any secrets.

Today is Thursday. Lena  has no lessons at the university. She wants to give Lars
a surprise because today is a special day. For Lena it is a very important day.
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Kapitel 2. Årsdagen

Idag är det den femtonde maj, det är årsdagen av Lenas och Lars förlovning.

Lena vill ge Lars en överraskning: åka hem till honom i Malmö för att 
tillsammans fira denna speciella dag.

Hon vet att Lars är på sitt arbete tills klockan 17.00 så hon går till stationen i 
Lund för att ta 16.18-tåget. Tidtabellen passar precis!

På torget vid stationen finns en stor klocka och inne i stationshuset finns 
biljettkassan där de säljer tågbiljetter. Tågen går till många platser i Sverige så 
därför är stationen full med folk.

Lena går till spår 4 och går på Malmötåget. Tyvärr är tåget 10 minuter försenat 
men Lena kommer fram till Malmö precis i tid klockan 17.00!

När hon kommer fram till Lars hus är klockan 17.30. "Lars är säkert hemma!” 
tänker Lena, så hon ringer på dörrklockan och väntar men ingen öppnar: Lars 
är inte hemma.

6

1

2
3

4
5

6
7
8

9
10

11
12
13



Överraskningen - A Swedish-English Parallel Text From EasyReaders.Org

Chapter 2. The Anniversary

Today is May 15; it’s the anniversary of Lena and Lars’ engagement.

Lena wants to give Lars a surprise: to go to his place in Malmö to celebrate this 
special day together.

She knows Lars is at work until 17.00 so she goes to the station in Lund to catch
the 16.18 train. The train times are perfect!

At the station there is a big clock in the square and inside is the ticket office 
where they sell the train tickets. Trains go to every part of Sweden so the 
station is very crowded.

Lena goes to platform 4 and boards the train for Malmö. Unfortunately the 
train is ten minutes late, but Amanda arrives in Malmö at 17.00, just in time!

When she arrives at Lars’ house it’s 17.30. “Lars is sure to be home!” thinks 
Lena, so she rings the bell and waits, but no one opens the door: Lars isn’t at 
home.
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Kapitel 3. Sökandet

"Tack och lov så har jag nycklarna!" tänker Lena. Hon öppnar väskan för att leta
rätt på nycklarna. Men hon hittar dem inte. Var är dom? Då kommer Lena ihåg 
att hon glömt Lars nycklar på sitt bord i Lund!

Lena kommer inte in och hon vill inte vänta. Hon bestämmer sig för att leta 
efter Lars på hans jobb. 

Kontoret ligger inte långt därifrån i ett stort modernt hus.

När hon kommer dit frågar hon sekreteraren efter Lars, men till svar får hon: 
"Nej, jag är ledsen men Lars arbetar inte idag."

Tack och lov så träffar hon Lars kollegor som slutar för dagen och som är på väg
hem men de vet inte heller var Lars är. Lena börjar bli orolig.
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Chapter 3. The Search

“Luckily I have the keys!” thinks Lena. She opens her bag to search for the keys.
But she doesn't find them. Where are they? Then Lena remembers that she 
left Lars' keys on the table at home in Lund!

Amanda can’t get in and she doesn’t want to wait. She decides to go and find 
Lars at work.

The office is not very far, in a large modern building.

When she arrives she asks the secretary if Lars is there but she replies “No, I’m 
sorry but Lars is not at work today.”

Fortunately, she meets Lars' colleagues coming out of the office to go home 
but neither do they know where Lars is. Lena begins to feel worried.
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Kapitel 4. Aperitiv

Ibland går Lars till puben med sina vänner efter jobbet för att ta en aperitiv. 
Puben ligger 5 minuter från jobbet.

Lena springer dit i hopp om att hitta sin pojkvän. Puben är stor och elegant och 
det är fullt med folk där som småpratar avslappnat.

Lena lägger märke till att utanför puben sitter äldre människor vid borden och 
dricker kaffe eller te medan de läser tidningen. Inomhus håller grupper av 
ungdomar till som småpratar, dricker öl och äter chips. Bland dem finns också 
Lars vänner. "Vilken tur" tänker Lena lättad, "Lars är säkert här med dem."

Men för henne väntar en obehaglig överraskning.
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Chapter 4. The Aperitivo

Sometimes, after work, Lars goes to the bar with his friends for an aperitvo. 
The bar is only five minutes from the office. 

Lena runs there, hoping to find her boyfriend. The bar is big and elegant and 
there are lots of people there, all chatting and looking relaxed. 

Lena notices that outside the bar older people are sitting at the tables drinking 
coffee or tea while reading newspapers. Inside are groups of young people, 
talking, drinking beer and eating crisps. Among these she sees Lars' friends. 
“What luck” thinks Lena, relieved, “Lars must be here with them.”

But she has an unpleasant surprise coming.
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Kapitel 5. Var är du?

Lena går fram till Lars vänner Bosse och Pelle. 

"Hej, hur mår ni? Jag är så glad att träffa er!"

"Hej Lena! Vilken överraskning att se dig här i Malmö. 

Vi mår bra, och du?"

"Tack, jag mår också bra. Jag är här för att överraska Lars. 

Vet ni var han är?"

"Tyvärr det vet vi inte: vi har inte sett Lars på två dagar. Vill du dricka ett glas 
vin med oss?" 

Men Lena vill inte dricka vin med Bosse och Pelle: hon vill bara hitta sin 
pojkvän och fira deras årsdag av förlovningen!

Nu känner sig Lena trött och förvirrad. Hon vet inte längre vart hon skall gå: 
Lars är inte hemma, inte på kontoret och inte på puben. Var kan han vara?
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Chapter 5. Where Are You?

Lena approaches Lars' friends, Bosse and Pelle.

“Hi! How are you? How nice to see you!”

“Hi, Lena! What a surprise to see you here in Malmö! 

We’re fine, how are you?”

“I’m fine too, thanks. I’m here to give Lars a surprise. Do you know where he 
is?”

“Sorry, no, we don’t know: we haven’t seen Lars for two days. Would you like 
to have a glass of wine with us?”

But Lena doesn’t want to drink wine with Bosse and Pelle: she wants only to 
find her boyfriend and celebrate their anniversary!

Now Lena is tired and confused. She doesn’t know where to go anymore: Lars 
is not at home, nor at the office, nor at the bar. Where can he be?
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Kapitel 6. En dum ide

Lena går ut från puben. Hon måste hitta en lösning.

Vanligtvis får hon bra ideer när hon promenerar så hon bestämmer sig för att 
promenera i stan utan mål. Hon går först till höger sedan till vänster, går över 
ett torg, väntar på grönt vid stoppljuset, för att gå över gatan, sedan går hon 
tillbaka.

Till slut tänker hon: "Nu går jag tillbaka till Lars lägenhet. Om han inte är där så 
ringer jag honom.”

Klockan är redan tjugo minuter i nio: det är sent så Lena måste skynda sig. 

Även denna gång är Lars inte hemma: sista utvägen blir att avstå från 
överraskningen och att ringa.

Lena ringer två, tre, fyra gånger men Lars svarar inte.

Nu är hon desperat: "Vilken dum ide att vilja göra den här överraskningen. Vad 
dumt att ha hemligheter för Lars! Hela dagen förspilld för ingenting!"
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Chapter 6. A Stupid Idea

Amanda leaves the bar. She must find a solution.

Usually when she’s walking good ideas come to her, so she decides to walk 
around the city without any destination in mind. First she turns right, then left, 
crosses a square, waits for the green light at traffic signals to cross the street, 
then turns back.

In the end she thinks, “Now I’ll go back to Lars' place. If he’s not there I’ll call 
him.”

It’s already twenty minutes to nine: it’s late so Lena must hurry.

Lars is still not home: the only possibility remaining is to give up on the surprise
and phone him.

Lena calls him twice, three times, four, but Lars doesn’t answer.

Now she is desperate. “What a stupid idea it was to give him a surprise! How 
stupid to have secrets from Lars! The entire day wasted for nothing!”
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Kapitel 7. Tillbaka till Lund

Lena vill inte bli kvar i Malmö och hon kan inte vänta längre: sista tåget till Lund
avgår snart, klockan 21.11. Så även om hon är ledsen och besviken avstår hon 
från överraskningen och åker hem.

Innan hon åker iväg så lämnar hon en biljett under Lars dörr. På biljetten skriver
hon: "Hej älskling! Grattis på årsdagen av förlovningen! Jag saknar dig mycket! 
Lena”. 

Medan hon går mot stationen tänker Lena på hur onödig hennes resa varit: 
hon är så arg att hon vill gråta! 

Tack och lov är tågresan intressant. Bredvid henne sitter andra resenärer: en 
elegant herre som sover, en mamma med ett lugnt litet barn och två studenter 
som pratar om filosofi.

Lena observerar de här personerna och tiden går, nu är hon inte längre ledsen.
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Chapter 7. Back To Lund

Lena doesn’t want to stay in Malmö and can’t wait any longer: the last train to 
Lund leaves in a little while, at 21.11. So, although sad and disappointed, she 
gives up on the surprise and goes home. 

But before leaving she slips a note under Lars' door. 

On the note she writes: “Hi darling! Happy Anniversary! I’m missing you so 
much! Lena”.

As she walks to the station, Lena thinks how useless her journey has been: she 
feels like crying with rage! 

Fortunately, the train journey is interesting. Around her are other passengers: 
an elegant gentleman, sleeping, a mother with a small, quiet child and two 
students discussing philosophy.

Lena observes these people and time passes quickly, now she isn't sad 
anymore.
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Kapitel 8. Årsdagen av förlovningen

Tåget kommer fram till Lund i tid. Lena går direkt hem men när hon går upp för 
trapporna märker hon några konstiga saker: olikfärgade ballonger, 
hjärtformade biljetter och röda rosor. 

"Vad konstigt" tänker hon "kanske är det någons födelsedag… jag förstår då 
ingenting."

När Lena kommer fram till sin lägenhet öppnar hon dörren och… vilken 
överraskning! Där är Lars! Han sitter i soffan och läser en bok. På bordet står 
middagen färdig, en tårta och en present till Lena… och även nycklarna till Lars 
lägenhet som Lena glömde på morgonen!

Lena är överlycklig! Hon kysser och kramar Lars och berättar för honom om sin 
hemska dag i Malmö. Till slut äter de och firar lyckliga sin årsdag... som till slut 
blev en verkligt speciell dag.
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Chapter 8. The Anniversary

The train arrives at Lund on time. Lena goes straight home but, climbing the 
stairs she notices some strange things: coloured balloons, heart-shaped cards  
and red roses. 

“How strange,” she thinks, “perhaps there’s a birthday party… I don’t 
understand this.”

When Amanda reaches her apartment, she opens the door and… what a 
surprise! There is Lars! He’s sitting on the sofa reading a book. On the table a 
meal is all ready, there’s a cake and a present for Lena... and Lars’ keys that 
Lena forgot this morning!

Lena is soù happy! She hugs and kisses Lars, then tells him about her terrible 
day in Malmö. Finally they eat and happily celebrate their anniversary… which 
in the end has been a truly special day.
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