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                     KAPITEL 1 

LJUDET 
 
 Skolan är på besök i ett labb men plötsligt hör dom 
konstiga saker. Saker som inte står rätt till... 
 
-Hörde du?  
-vad?  
-Ljudet! 
-Nej... 
*Bank Bank* 
-Nu var det nu igen! 
-JA JAG HÖRDE! 
 
 Harry och jag (Micke) hör konstiga ljud i labbet. Men 
de andra hör inget  om vad som händer, för att de är 
upptagna att kolla på en kanin som hoppar högre en 
den brukar.  
  
-Kom så kollar vi vad det är! sa Harry 
-Jag vet inte. är det en så bra idé? Frågade jag  
-Kanske. Kom nu! 
 
 Harry släpade iväg mig. Men jag är inte så säker. jag 
är lite rädd. 
*Morr Morr* 
-Hörde du!? Fråga Harry  
-Vad tror du... Svarade jag 
-Kom nu 
 



 
 Men när Harry vände sin rygg ifrån så sprang jag iväg. 
Jag vågade inte vara kvar 
 
 
-HJÄLP!!! hör jag 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KAPITEL 2 
RÄDSLAN 

 
 Jag pratar med läraren som alla kallar “bedrövliga 
Tomas”. Jag frågar om han kan gå på toa men Tomas 
sa Nej. 
 
 Efter lektionen så skulle jag gå att leta efter Harry 
men då fick man inte gå ens in i labbet så då försökte 
jag att förklara men det går inte så bra. Så jag drog 
tillbaka till skolan. Mina föräldrar är inte hemma. Dom 
är på någon semester på Kanarieöarna så jag är 
ensam i typ en månad. 

  
 Väl på skolan så kollade jag och sökte på mobilen på 
“det magiska labbet” för så hette labbet. Jag kollade 
på lite experiment och så. Men för att se alla  
experiment så ska man skriva någon kod 
 



-hmm vad kan koden vara, funderade jag, Jag vet tror 
jag 
 
 Jag skrev “experimentförnördar” men det funkade 
inte. 
Men sen så kommer en jobbig kille som är som en 
mobbare. Eller rent utsagt är han en mobbare 
 
-öh vad gör du! Frågar han 
 
 
-uhm inget, svarar jag 
-öh jo du gör något! 
-ja men du har inget med det att göra! 
-jo!  
-nej 
-okej då...svarar mobbaren Peter och går 
 
 Peter gick iväg. säkert för att reta någon annan eller 
något. typ ingen gillar Peter. Inte ens lärarna. 
 Nu börjar jag få skulldkänslor för att jag lämnade 
Harry, min bästa vän. Jag måste på något sätt göra 
något åt detta. Jag är rädd att gå tillbacka men nu är 
det försent. Harry är kanske död eller något. men jag 
undrar varför han skrek. Men jag har inte tid att tänka 
på det. 
 Just när jag stoppade ner mobilen så träffa jag en 
snäll dam som vill bjuda mig på kakor! 
 
-Hej hej, sa damen 
-Uh hej? svarade jag 
-vill du ha lite små gott min vän? 
-ja visst!  



 När jag väl var där så bjöd hon på sylt kakor och allt 
möjligt gott!  
 Efter en lång och god stund så kände jag mig lugn 
men nu var det dags att gå. 
 
-Jag måste gå nu! hej då! sa jag 
-Hej då! kom ihåg att du är alltid välkommen! svarade 
damen 
 
 
 Jag gick hem för det börjar bli sent. Så jag gick och 
borsta tänderna för att sova. 
 Jag tänker på det som hände med Harry. det gör så 
att jag inte kan sova. jag försöker tänka på något 
annat så jag kunde sova. Och det kunde jag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KAPITEL 3 
 AFFISCHEN 

 
 Nu var det skola igen och jag har lite ont i magen för 
att jag Lämnade Harry. Men ja. Det är inte så mycket 
att göra åt det. Jag försöker tänka på något annat 
men det går inte så bra. Jag får fortfarande ont. 
 Nu har vi Lektion. Det är engelska. Det betyder att vi 
har “den bedrövliga Tomas’’ och därför blir det jobbigt.  
 
-Ja nu är det engelska igen! säger Tomas 
-Jaaaa... Säger alla i klassen svagt men enda högt. 
 
 Vi lär oss om städer och platser i USA. Idag var ju 
lektionen inte så jobbig. Den var ju mer rolig. det är 
inte första gången lektionen är rolig. Men det är ju bra 
för oss. 
 Men när jag gick ut ur klassrummet för att gå på rast 
så såg jag en affisch som det stod om en maskerad. 
Så här står det… 
 
 

 
  



MASKERAD! 
Det är snart maskerad igen på skolan. 

Då är det så att barnen får klä ut sig på varenda 
lektion. Och ni får klä ut er till vad som helst. 

 
 Det är snart maskerad på skolan och alla elever och lärare får klä ut sig till vad som 
helst på varenda lektion. Det som gäller är att man inte svettas ihjäl under  
 
 
lektionerna och att kläderna tål mycket. Alltså inte kläder som är bara av silke eller 
något sånt. Skolan ansvarar inte om något går sönder. 
  Det är på Torsdag den 2 februari hela dagen i princip. Sen kl 18.00 är det fest 
(självklart maskerad forfarande)   
/MVH Rektor Erik  
 
 Jag tog lappen och vände på den när jag såg något 
skrämmande…  
                         TOP SECRET! 

LABBET 
MONSTER? 

Det finns faktiskt något som det magiska 
labbet döljer för oss! Ett monster kanske? 
Eller? vi är inte helt säkra men vi har hört 

rykten! 
 
 Det är så att det magiska labbet har jobbat på ett projekt att mutera varelser. Dvs att 
blanda ett djurs DNA med något annat! Vi har fått reda på detta av en kille som heter 
Harry Bergvall. Han sa att han var fast just där och monstret tortera honom och 
skadade honom osv. Harry beskriver monstret så här: Det är ett stort monster som 
liknar en anka med stora klor och stora fötter.  
 Harry mår bra men han är på sjukhus och på hjälp alla hoppas att han ska må 
bättre.  
 Det här med ett monster i labbet är egentligen inte godkänt av regeringen och det är 
absolut inte ok att ha den där men dom som jobbar där med monstret har inte fått 
tillåtelse av chefen. Och dom som har nu fått sparken. 
 



 Lever Harry!? Jag som trodde att han typ var död! Nu 
känner jag mig i alla fall trygg och säker att han är vid 
liv och att jag lämnade inte honom där för att han 
skulle dö. 
 Men vad menar han med ett monster? Han kanske såg 
i synne för det finns ingen som heter monster. Eller? 
Ja, vissa säger ju att det finns typ havsodjur som till  
 
 
exempel lochness odjuret. Men ett monster som 
‘’liknar en anka med stora klor och stora fötter’’? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KAPITEL 4 
UPPTÄCKTEN 

 
 Det är ett tag till maskeraden men frågan är vad dom 
har gjort med monstret. Nu är jag ju glad att Harry är 
typ ok men jag är nu rädd för monstret. jag vet inte var 
han är. Men jag måste hitta vart Harry är för att se att 
han verkligen mår bra. 
 Jag vecklar ihop pappret och ner den i fickan. Det 
står att han är på sjukhus sen på hjälp så jag vill 
besöka sjukhuset. För jag vet ju inte var monstret är. 
Den kan liksom vara överallt.  
 Nu ska vi ha musik och alla pratar om vart Harry är 
för han har varit borta två dagar. Ingen vet utom jag 
och lärarna tror jag. I alla fall på skolan.  
 
-TYSNAD! säger musik läraren Robin med en stark 
röst. 
-Ok Robin, sa alla elever inklusive mig 
-Nu ska vi sjunga Sveriges national sång “du gamla du 
fria’’ 
  
 Alla sjöng starkt och fint. Efter lektionen så ska vi till 
maten. Det blir köttbullar med potatismos. Det är min 
favorit rätt.  
 På väg till matsalen hör jag konstiga ljud som på 
minner om monstret men jag kanske hör fel. så jag 
fortsätter att gå. 
 På maten pratar alla fortfarande om Harry. Men jag får  
 
 



vissa att byta ämne till ankor. Men det där med ankor 
kanske inte var en så bra idé för jag påminns av 
monstret. 
Jag bara påminns utav monstret hela tiden.  
 Nu efter maten är det min tur att städa klassrummet 
så jag går ner i källaren för att hämta saker. När jag 
väl är nere så tog jag sakerna och gick ut. Men det var 
någon eller något i vägen. Jag tog fram min mobil och 
satte på lampan och kollade back... Då såg jag den 
monstret...  
 
-AHH VAD I HELA TASMANIEN!!!! 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  KAPITEL 5 
DIKTEN 

 
 Sen helt plötsligt var jag någon annanstans. 
-det kanske var en dröm, tänkte jag, men vart är jag? 
 
 Jag kollade mig runt men det verkade vara någon 
annanstans en hemma. Jag var på sjukhus. Läkarna 
kom in och pratade med mig 
 
-Tomas hittade dig nere i källaren avsvimmad, sa han, 
han trodde du var död. Så han ringde till oss.  
-jag...såg...den, sa jag som om jag var typ döende. 
-Vad? 
-Mon...stret 
 
 Läkaren stod där med öppen mun och förvirrad. han 
svimmade nästan. 
 
-Är du verkligen säker? frågade han 
-ja, svara jag. 
 
 Där pratade vi ett långt tag. Men sen när jag väl fick 
gå hem så var jag glad men ändå förvirrad. Jag hittade 
ett papper på väggen. Det värkar vara en dikt av något 
slag 
 
‘’vem tror på monster, vad är ens monster, eller är det bara du som är 
monstret själv, eller har ni sätt något annat? 
 
 
 



 Jag tyckte texten är förvirrande för jag såg monstret 
med mina egna ögon. jag tog lappen och kollade igen 
om den så att det inte stod någonting bakom lappen. 
Men det stod inget bakom lappen och jag kände inte 
igen handstilen. 
 Jag kastade ner lappen i soptunnan vid entrén. Jag 
minns inte så mycket vad som hände förre innan jag 
var ‘’attackerad’’ av monstret. Det jag minns är att jag 
gick ner i källaren sen blev jag attackerad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               KAPITEL 6 
BOKEN 

 
 Jag gick hem för att villa. Doktorerna sa att det var 
bra att villa. Men frågan är varför monstret gör som 
den gör. Men nu vet jag typ vad det är. Den liknar både 
en tiger och en anka. Jag vet nästan ingenting om 
något av dom två djuren. 
 Jag tar upp en faktabok kollar lite fakta. Så här står 
det: 

 
Anka 
 är den tama formen av gräsänder. Ett undantag är den tama 
myskankan som härstammar från den vilda myskanden.   Ankor 
föds upp för köttets eller äggens skull. Hanen kallas andrake, drake, 
andrik eller ankbonde, honan oftast bara anka och ungarna 
ankungar eller ällingar. Ankor har platta simfötter. Ankor har oftast 
en orange näbb. Näbbarna är utvecklade för att kunna andas under 
vatten en kortare stund (en anka kan hålla sig under vattenytan i 
ungefär 2–5 minuter). 
 
 Jaha, så ankor kan alltså hålla andan under vattnet 
ett längre tag. Men tigrar då? Det står: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiger 
 (Panthera tigris) är ett kattdjur som endast lever i Asien. Tigern är 
det största nu levande kattdjuret. Man delar upp de idag 
förekommande bestånden i sex underarter. Utöver detta känner  
man till tre utdöda underarter. De flesta tigrar lever i fuktig tropisk 
och subtropisk lövskog, men finns även i tempererade löv och 
barrskogar. I denna miljö utgör pälsens mönster bra kamouflage.  
Tigern är en god simmare och badar ofta. Den jagar ensam och 
äter främst medelstora djur ur familjerna svindjur och hjortdjur, men 
tigern är opportunistisk och äter det den kommer över, så dieten 
inkluderar även fisk, fåglar, insekter, amfibier, reptiler, gnagare, 
piggsvin, pingvin och primater. Människan är den enda art som 
utgör något allvarligt hot mot tigern. Tjuvjakt och människans 
omvandling av miljön i de områden där den lever har tillsammans 
reducerat tigerpopulationerna kraftigt, så att den nu räknas som 
starkt hotad. Trivialnamnet tiger härstammar från det grekiska ordet 
tigris som troligtvis är besläktat med det avestiska ordet för pil, tigri. 
Det skulle därmed syfta på djurets potential till höga hastigheter. 
 
 Nu fattar jag i alla fall varför den jagar mig eller alla 
andra människor. Tigrar är ju ganska snabba så det är 
ju ett hot mot mänskligheten just nu. Egentligen är ju 
vi ett hot mot dom men nu är ju tigrar ett hot mot oss. 
 Just nu vill jag ju bara hitta Harry. För om Harry hade 
han hjälpt mig att få bort monstret här ifrån. Frågan är 
vart han just nu. 
  
 
 
 
 
 
  



KAPITEL 7 
BLANDNINGEN 

 
Jag är på skolan men efter skolan så kom mobbaren 
Peter hit 
 
-Hej, tönt, Sa Peter.  
-Hej… Sa jag. 
-Ge mig pengar! 
-Va! Svarade jag, Aldrig! 
-Ge mig pengar, Nu!  
- Nej! Vad är ditt problem? 
-Mitt problem är att jag inte har mina pengar! Så ge 
mig dom annars! 
-Nej! 
-Du bad om det! Sa Peter och gav mig en käftsmäll. 
-Aj! Sa jag, vad är det för fel på dig? 
-Dig! Svara han 
 
 Jag bäststämde mig att hämnas på honom med hjälp 
av monstret, men då behöver jag ett lockbete. 
 Jag letar efter faktaboken hemma för att veta vad 
monstret skulle gilla. Jag hitta fakta boken. Det står: 
 
“Men tigern är opportunistisk och äter det den kommer över, så 
dieten inkluderar även fisk, fåglar, insekter, amfibier, reptiler, 
gnagare, piggsvin, och primater.”  
 
 Så tigern äter allt möjligt. Så det kommer inte bli så 
svårt. Få se vad som finns för recept på fåglar i min  

 
 



recept bok. 
 Ugnstekt kyckling får väl duga. 
 
1 stor kyckling, gärna majskyckling 
saften av ½ citron 
50 g smör 
salt och vitpeppar 
 
Instruktioner: 
 
Sätt ugnen på 175 grader. 
Lägg kycklingen i en ugnsform. 
Gnid in citronsaften runt och i kycklingen. 
Salta och krydda hela kycklingen med nymalen vitpeppar. 
Prova gärna med flera kryddor, exempelvis paprika, rosmarin eller 
salvia. 
Dela smöret i små bitar och lägg på och i kycklingen. 
Stick in en termometer i köttets mitt. 
Stek i ugnen ca 6075 minuter. 
Temperaturen ska vara minst 65 grader. 
 
Ta ut kycklingen och låt den vila några minuter innan servering. 
 
 Jaha, då måste jag dra till en affär och köpa 
ingredienser. Jag cyklade till affären, men när jag var 
där så glömde jag bort vad jag skulle köpa.  
 
-Attans! Sa jag, Just det! Jag har receptet på papper 
  
 Jag tog fram pappret och köpte sakerna.  

 
 



Det kostade ungefär 135 kr men det är värt det.  
 Nu ska jag bara göra maten. Det är tråkigt att göra 
mat har jag märkt. Jag tror att jag ska aldrig göra mat 
igen. Jag kommer säkert äta på någon snabbmats 
restaurang.  
 Men nu är maten i alla fall klar så nu är det bara att 
gillra fällan och jag vet precis vart jag ska gillra fällan, 
utanför labbet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

KAPITEL 8 
HÄMDEN  

 
 Jag hade lyckats lura Peter att det är en cool fest 
utanför labbet. Maten såg ju så god ut, jag ville så 
gärna äta den men jag vägrade, jag gillade en då inte 
kyckling.  
 Jag gick till labbet med maten i ryggsäcken täckt 
med aluminium folie så att maten håller sig varm och 
att inte maten blir smutsig. Det var ganska varmt ute 
men dom sa på nyheterna att det skulle vara kallt, 
men ja, man kan inte alltid ha rätt.  
 När jag var framme vid labbet så bröt jag mig in. Jag 
använde ett gem, jag kollade upp på internet hur man 
gör. Jag såg spår efter monstret, jag la maten på 
golvet och väntade på att monstret skulle locka på 
betet.  
 Precis i tid, för nu kommer Peter. 
 
-Var är festen!? skrek han 
-Kom igen... Sa jag lite tyst 
 
Det hördes ett litet vrål från labbet.  
 
-Vad var det!? Skrek Peter igen.  
-Ja nu kommer han! Sa jag tyst för mig själv.  
 
 Där kom monstret fram och skrämde ihjäl honom, det  

 
 



var så roligt att kolla på när Peter stod där jätterädd.  
Men jag tänkte inte på att monstret kommer ju att 
skada alla i staden.  
 Nu vart jag verkligen rädd. 
 
-Spring iväg Peter! Skrek jag 
 
-Visst! Sa han lite irriterat men han sprang i alla fall 
iväg 
 
Jag försökte locka in monstret igen med maten som 
han inte han äta upp, men han ville stanna kvar, det 
tyckte jag var lite konstigt efter som det var en 
blandning av en tiger.  
 Jag tror han var smartare en vad han såg ut. 
monstret sprang iväg och jag försökte springa efter 
fast den var väldigt snabb så jag kunde inte springa 
efter den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KAPITEL 9 
SANNINGEN 

 
 Jag är på väg hem för att ta reda på mer sätt att få 
tillbacka monstret där han hör hemma. 
 När jag var på väg in mot dörren så såg jag något jag 
inte trodde jag skulle se igen, Harry! 
 
 
-Harry! vad jag saknat dig, jag trodde du var död, sa 
jag uppspelt. 
-Jag har saknat dig med Micke! Svara Harry. 
-Harry, jag behöver din hjälp för att stoppa monstret 
för att skada mer människor, Sa jag 
-Jag tror inte att monstet är farligt alls! Svara Harry 
-Vad i hela Tasmanien står du här och säger!? Skrek 
jag 
-Jo, jag säger att monstret är ofarligt om man inte 
skrämmer upp honom! 
-Du vet väl att du pratar om samma monster som 
attackerade dig!? 
-Ja då, jag ska vissa dig vad jag menar, men jag kom 
hit för jag tror du har information än vad jag har! 
 
 Vi satte oss på var sin stol och funderade. Vi hade 
bilder och trådar och allt möjligt för detektiv arbete. 
Harry stod och sa monstret attackerade för att han var 
rädd. Då berätta jag om att monstret var i källaren.  
-Jo, men är du inte säker på att rektor Erik har gjort  
 
 



något efter som att du sms:a mig och du skicka bilder 
på maskeraden och att du vände bilden och så var det 
något om mig och monstret, berätta Harry 
-Ja du har rätt, men varför just bakom den artikeln? 
Och dessutom så kan inte Erik ta med ett monster till 
källaren och varför just i källaren? fråga jag 
-Jo, för det första så kanske han smög in monstret 
mitt på natten, för han har ju nycklarna till skolan, sen 
så hade han säckert en anledning också men frågan är 
bara vad som var anledningen? sa Harry 
  
 Vi satt och fundera ett långt tag och sen kom vi fram 
till att han kanske smög in honom för att sen 
attackera eleverna men frågan är om det är det vi tror 
att det är?  
 Vi satt och fundera ett längre tag.  
 
-Men hur vart monstret till? fråga jag 
-Jo Micke, i artikeln du skicka till mig så stod det att 
det var en blandning två djurs DNA. Svara Harry. 
-Men är inte det värt en förmögenhet om han får tag på 
monstret och använder den som en attraktion? För då 
skulle folk vilja komma och se monstret. Dessutom så 
har rektor Erik pratat om att han vill ha en nöjespark. 
Sa jag upphetsat.  
-Ja just det! Sa Harry 
-Vi går och hälsar på rektor Erik och se vad som sägs! 
sa jag samtidigt som jag var på väg mot dörren. 
 
Det hade blivit mörkt ute men det hindrar inte oss.  
 
 



Det var även lite kallt men som sagt så stoppar det 
inte oss. 
 Nu är vi utan för dörren in till Erik. vi knackade på. 
 
-Vem där! hörde vi in ifrån dörren 
-Det är Harry och Micke, sa jag 
 
 Erik öppnade dörren. 
 
-Vi har något att säga, var det du som hade monstret i 
källaren? Fråga Harry 
-Vad pratar ni om? Svara Erik 
-Du vet mycket väl vad vi pratar om, sa jag 
-Ok, ni fick mig, jag ger upp! Sa Erik 
-Ok, Jag antar att vi ringer polisen, Sa Harry 
-Ja, gör det! Sa jag 
 
Harry ringde polisen och det tog inte så lång tid innan 
dem kom. 
 
-Jaja, nu tar vi hand om det här, och vi tar hand om 
monstret med! sa polisen 
-Jaha, då var ju lättare en vad  jag trodde, sa jag 
-Jag ska hem och sova nu så ses! Sa Harry 
-Ja visst, jag ska också sova så vi ses väl någon 
annan dag då! svara jag 
 
 
  
 
 

 



  

 
 
  



 


