
 



 

  



 

 
  



 

De muterade vargarna från 
undrevärlden och himlen 

Kapitel 1 

Ljudet 
En gång på en skola mitt i en stad i ett förlorat land vid namn 
Domodödligasland. Hade en skola ett stort mysterium och en legend. 
legenden var (En dag  ska dagen komma när dom muterade vargarna ska 
vakna och välja den utvalda för att hjälpa dem att besegra mörkret…) Men 
den dagen kommer snart... klockan ringer in för lunch 
  
 -Du Björn! sa Mattias (Björn är huvudkaraktären)  
- ja vad är det Mattias? sa Björn (Mattias är Björns bästa vän)  
- ska vi sitta bredvid på lunchen? sa Mattias 
- okej visst men hur är det med din hund? sa Björn 
- han är okej bara lite ledsen för att du inte har hälsat på något tror jag och 
han har inte ätit på ett tag. sa Mattin  Björn suckar  
- okej men jag kommer senare idag till dig säg inget till hunden han kanske 
äter om jag kommer utan att han vet. sa Björn  
- okej!sa Mattias samtidigt när Björn går så råkar han krocka mot dörren och 
någon skrek aj.  
- oj förlåt mig! sa Björn Samtidigt kollar Björn upp och kollar vem han 
krockade med och han såg de personerna som han hatar mest. 
 
 - tror du att förlåt kommer räcka jag förlåter dig idag men om du gör något 
sånt igen så kommer du att ångra det. sa Fantus. Fantus går iväg och putar 
Björn.  
 
- ha! tro att du kan säga förlåt åt han tro inte det. sa Karl (Karl är läraren som 
alla hatar) Björn suckar och går in i skol dörren. När Björn är inne ser han att 
nästan ingen är där sen när han kollar bakåt är alla bakom honom.  
- vad är det? Säger Björn. 
- det är något konstigt ljud! Säger eleverna. Björn går in i rummet där dom 
äter. När Björn går in känner han ett rysning i sin kropp och skakar. 



 

 Plötsligt hör han ett ljud. Ljudet lät som två varelser som ylade och ekade 
samtidigt. Björn kollar runt i rummet och ser ingenting 
- det är ju ingenting här bara ett varg ljud. sa Björn plötsligt hoppar något på 
honom men också inte. Vad var det där!?!? Plötsligt svimmar Björn och 
drömmer om något men vad drömmer Björn om det avslöjas i nästa kapitel... 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Kapitel 2 

Rädslan 
 

Björn vaknar  
- uhhh vad hände? Björn kliver upp och ropar om någon är här. ljudet 
kommer igen och Björn kollar runt snabbt 
- varför andas jag snabbt och varför är jag rädd? sa Björn 
plötsligt hör han någon viska 
-du ska komma och rädda oss vi ska ÄTA DIG. 
-nej det ska vi inte vi ska bara hjälpa dig . 
- döda? 
-nej du vet vad som kan hända om vi dödar. 
- hmm… 
- Vem där?!?! Skriker Björn 
-Har du inte hört om oss? 
- NEJ VEM ÄR NI?!? Vrålar Björn. 
-Vi har inte tid om det bara kom till oss vi är i en urgammal kyrka. 
- Kyrka? sa Björn 
-Följ vår lukt men för att göra så behöver du en urgammal artefakt 
-okej men hur hittar jag den då? frågade Björn 
-den är i ett annat rum i den här illusion skolan 
-illusion skolan? frågade Björn 
-allt det här är en dröm men det är ett farligt ställe också för att det finns 4 
vakter 2 av dom vaktar oss och dom andra 2 går runt dröm skolan och letar 
efter misstänkta saker men om dom hör något skjuter dom det. 
 
När den mystiska rösten slutade prata så skakade Björn och sa 
-VEM DÄR?! skriker Björn 
efter han frågade hör han ett skratt 
-så dom valde dig? 
-vilka? sa Björn 
-dom du vet dom som viskade till dig 
-dom… sa Björn 
-vad vill du med dom? sa Björn 



 

-kraft… 
-JAG SKA STOPPA DIG OM DU TÄNKER TA DOM OCH VEM ÄR DU? skriker Björn 
-Mörkret 
-och vart är du? frågade Björn. 
-i mitt rike 
-och du ska inte hitta artefakten 
Björn kollade runt sig och han kände sin kropp gå bort han kollar på sina 
händer och börja skrika. 
Björn ramlar ner på golv och vaknar 
- hmmm 
-stå stilla säger en Vakt 
-vart är jag? säger Björn 
-mörka slottet säger Vakten 
Björn tänker tillbaka och viskar 
-mörka slottet… 
Björn står upp och slår vakten och börjar springa till en dörr. 
Han öppnar dörren och fortsätter springa han börjar tänka på allt som har 
hänt och skriker 
-VARFÖR JAG!?! 
Han börjar bromsa lite på farten och stannar han ramlar och börjar gråta 
-jag vill tillbaka till min riktiga kropp. 
När Björn blinkar är han på marken igen han öppnar ögonen och kollar runt 
och säger 
-är jag i skolan? 
- ja säger en elev 
En elev tar fram handen och hjälper Björn upp 
-varsågod. 
-du tack säger Björn 
Björn hör någon säga akta er 
en lärare kommer fram och tar Björn runt armar mjukt och går med han till 
personal rummet. 
-låt mig bjuda på något gott säger Läraren 
-tack jag känner mig mycket bättre nu säger Björn 
-jag måste tillbaka till illusionen viskar Björn 



 

Vad kommer hända sen varför valde den mystiska rösten han? Och hur ser 
dom som viskade åt Björn ut hur ser mörkret ut? Det får ni veta i nästa 
kapitel. 
 

 
  



 

Kapitel 3 

Affischen 
1 vecka efter illusionen har Björn tänkt mycket på vad som har hänt, vad 
mörkret menade att “dom” har valt mig? Och hur “dom” ser ut.Han börjar 
tänka hur dom ser  
-Hehehe tänk om dom har konstiga öron eller ögon kanske till och med en 
konstig svans eller… HAHAHAHAHA! 
-nej dom kan inte ha en stor mun herregud varför tänkte jag så 
Björn reser sig och tar åtta kakor och går ut ur personalrummet han ser sig 
omkring han ser ingenting han letar efter alla elever han ser tre elever 
springa till matsalen han följer efter dom. 
 
Han ser alla elever omkring en Affisch han trängs och går samtidigt till 
affischen och tar en kaka i fickan. När han kommer till affischen så läser han 
den 
 
VILL DU BLI PRESIDENT I SKOLAN? 

nu har du chansen för att vi röstar på fredag! 
 

“Röstningen sker i klassrum” 
5A musik 

-president? 
-nahh orkar inte vara president 
Björn vänder på affischen om det är något på baksidan och då ser han något 
läskigt 

RETSNOM 
tertsnom rah tirav i naloks 

tertsnom sallak staclleh 
GNINRAV 

 
-vad är det här? 
Björn tar fram sin telefon och tar ett foto på baksidan av affischen. 
-ska försöka läsa det här sen men vad står det? 
En lärare kommer fram och undrar vad alla gör och skriker 
-VAD GÖR NI ALLA HÄR? 



 

Björn kollar bakåt och undrar vem det är han ser Karl 
-GÅ TILLBAKA TILL LEKTIONERNA 
-Men det är inte lektion viskar en elev svakt 
-VA SA DU JAG HÖRDE INTE 
-men det är inte lektion sa Björn 
Karl går framåt och ropar 
-FANTUS KOM! 
han hör fötter stampa på marken och då ser han Fantus 
-Varför måste du komma hit varje GÅNG! skriker Björn 
-vadå jag vill ha lite roligt hmm säger Fantus 
-vadå för roligt? säger Björn 
-slå roligt… viskar Fantus mot Björns panna 
Björn putar alla i hans väg och springer så fort han kan mot skol dörren. 
Björn är nästan vid skol dörren och öppnar den samtidigt han springer han 
springer på väggen mot sitt hem men hittar ett tjockt träd som han gömmer 
sig bakom. 
 
 Björn sätter sig ner och vilar samtidigt han är trött han tar fram telefånen 
och kollar på bilden han tog av affischen. 
-retsnom tertsnom rah tirav i naloks tertsnom sallak staclleh gninrav… 
-vad betyder det? 
Björn öppnar en app han kan ändra bilden på. 
-om jag gör bilden åt höger två gånger vad händer då? 
Björn trycker på höger pilen två gånger och märker något 
-det står ju  

MONSTER 
monstret har varit i skolan monstret kallas hellcats  

VARNING 
-hellcats? 
-hmm jag måste tillbaka in i illusionen nu 
-jag har så många frågor 
-heter dom egentligen hellcats? 
-eller heter dom något annat 
Björn försöker sova och komma in i illusionen 
-äntligen hittade jag dig 



 

-hehe nu ska vi ha roligt 
-om du slår mig du har ingen aning vad som ska hända då hotar Björn 
-vad då för något? 
-det här säger Björn 
Björn ser Mattias hund springande mot Fantus och hoppar på Fantus 
-HAHA skrattar Björn 
-Björn vad har hänt med dig? frågar Mattias som om han är rädd 
-vad gör du här?!?! skriker Björn 
-Min hund sprang iväg och jag sprang efter sen så hoppade han på Fantus 
-Men han har varit här i 4 minuter 
plötsligt svimmar Björn och känner sig kall 
 
-hmmm... 
Björn kollar sig omkring 
-JAG ÄR TILLBAKA TILL ILLUSIONEN 
Björn kollar bakåt och något slår han det kändes som en hård svans 
Björn är tillbaka i personal rummet och skriker 
-NEJ! 
varför har Björn blivit så arg och dum? och varför vart han tillbaka skickat 
från illusionen till den riktiga världen och vad var det som slog Björn det får 
ni veta i nästa kapitel. 

 
 
  



 

Kapitel 4 

Upptäckten 
En lärare kommer rusande in till Björn för att undra vad som har hänt och 
varför han skrek nej. 
-hej Björn vad är det? säger läraren 
-inget… säger Björn 
-okej  säg bara till om du behöver något säger läraren snällt 
-okej...viskar Björn 
När läraren har gått ut kommer Mattias in 
-Hej Björn säger Mattias 
-hej mumlar Björn 
-vad hände med dig igår? frågar Mattias 
-igår? säger Björn 
-ja visste inte du det gissar att din hjärnskakning var väldigt allvarlig säger 
Mattias överraskat 
Björn försöker tänka vad som hände igår men inget kom upp i hans huvud 
-du Mattias vad hände igår? frågar Björn  
-ja du vart ond du skrattade åt Fantus bli biten av min hundFantus var på 
väg att slå dig och du sa något då började bara hunden bita Fantus sen 
skrattade du och svimmade. säger Mattias 
-just det...viskar Björn 
-du Mattias jag har något att säga andledningen att jag var så konstig igår 
var för att jag är med i något krig typ säger Björn 
Mattias kollar på mig som om jag är galen 
-sluta skoja nu säger Mattias 
-jag skojar inte Mattias jag menar allvarligt säger Björn med ett ansikte som 
om han faktiskt inte skojar. Mattias börjar svettas lite och säger något med 
väldigt väldigt låg röst. 
-Mattias vad  säger du? frågar Björn 
-du Björn jag tror jag vet vad du menar att du är typ i krig säger Mattias 
-Hur vet du det? frågar Björn 
-jag är en spion åt dom säger Mattias svagt 
Björn reser sig upp och kollar på Mattias i ögonen 
-varför sa du inget jag är i krig här om inte jag vet mer kanske jag kunde ha 
förstört allt när jag pratade med Mörkret. säger Björn 



 

-Mörkret? säger Mattias med en röst som om han är rädd 
-du måste komma med mig NU! skriker Mattias 
Mattias slår Björn och innan Björn stänger ögonen går Mattias någonstans. 
Björn vaknar och ser att han är i illusionen igen han kollar bakåt men inget 
är där. 
-Hallå någon här?! säger Björn 
-ja Björn jag är här 
Björn kollar bakåt igen och ser Mattias. Mattias går till en trappa och går ner 
i den han ger ett hand tecken att han vill att Björn ska följa honom. Björn 
följer med men frågar inget han bara kollar på Mattias och kollar på 
trapporna ibland.När trappan är slut står det en dörr framför dom. Mattias 
låter Björn öppna dörren och Björn öppnar dörren. inne i rummet står det en 
cirkel en sida mörk röd och svart en sida mer silver gul. Mattias går fram till 
cirkeln och hoppar ner i golvet. 
-VAD I HELA VAD ÄR DET MED DIG MATTIAS! skriker Björn 
Efter några sekunder kommer det en stråle upp. Björn försöker skydda 
ögonen när Björn tar ner armarna är det är boll framför han och Björn går 
sakta fram till bollen men märker samtidigt att det är ett ägg. Björn var nära 
att röra ägget med sitt finger när ägget plötsligt  exploderade. 
-Hej Björn säger en röst som är Mörk och ond och en annan som är lite mer 
snäll och ljusare. 
-Vem är ni eller du? frågar Björn och kollar på varelsen där rösten kommer 
ifrån 
det är en varg en sida är röd svart och en annan silver gul. Öron,päls,gul och 
svarta ögon och mycket mer. 
(Den där vargen är så konstig ut vad hände med den?) tänker Björn 
-Björn vi har mycket att göra innan kriget börjar säger Monstret 
Vad är det för krig dom pratar om vad hade hänt med varelsen/vargen 
varför var den så onormal och vad är det med Mattias det får ni veta i nästa 
kapitel. 
 
 

 
  



 

Kapitel 5 

Dikten 
En dörr öppnas och Björn och monstret kommer in och Björn börjar kolla på 
Monstret och tänker (hans ser inte så riktig ut mest som ett spöke.) 
-Du varför ser du mest ut som ett spöke och vad heter du egentligen? frågar 
Björn 
-Jag ser ut som ett spöke för att det här är inte min riktiga kropp vi två är 
gömda på ett speciellt ställe vi vart instängda för att ni människor trodde vi 
var för farliga för mänskligheten men det ända vi ville var att komma hem 
och vad vi heter jag kan bara säga mitt namn. säger Monstret  
-det duger för nu så kan du säga nu då? frågar Björn som om han har velat 
höra namnen för länge sedan. 
-Mitt namn är Azi men i vårt folks hemliga språk betyder det Ljus.säger Azi 
-Azi  jag tror jag har hört det förut men kan inte komma ihåg vart det var 
någonstans.säger Björn 
-ingen fara det är bara du och vi som vet men det är en sak vi undrar vi har 
inte varit lösa i 9 ljus år och vi undrar vad kallas vi? säger Azi 
- 9 ljus år det är ganska långt men du eller ni kallas “Hellcats” hus oss säger 
Björn 
-jag vart rädd att vi skulle bli kallad så säger Azi 
-du den andra delen av mig alltså den mörka sidan jag ska låta han prata 
med dig nu han vet mer och det här än vad jag gör. säger Azi 
plötsligt börjar Azi skaka och en liten blixt från himlen genom taket gick i 
genom Azis kropp och och blixten börjar bli röd och sen började Azi yla. 
plötsligt är Azi inte som Azi utan mer arg.  
-Hej andra Azi jag har lite frågor till dig säger Björn. 
-Vem är du? frågar den andra siden av Azi 
-jag är Björn vem är du? säger Björn 
-mitt namn är Ar och du sa Azi så du vet vårt fulla namn? säger Ar 
-ert fulla namn  vad är det? frågar Björn 
-så du vet inte men vårt fulla namn men det är Az’ar det kanske är lite 
konstigt men det är vårt fulla namn. säger Ar 
-ja det är lite konstigt men jag ska kalla dig något annat typ som Snake och 
den andra dig Gat säger Björn 
-Snake? frågar Ar 



 

-ja på engelska betyder det Orm och du ser arg ut så varför inte säger Björn 
-okej det är okej men du har frågor åt mig så börja prata säger Ar 
-okej första frågan vad menar dom med Hellcats, Azi vart lite deprimerad när 
jag sa det säger Björn 
-Hellcats...det finns en dikt någonstans i din skola varför vi kallas så men en 
varning varje dag ändras en text på baksidan som bara kan visas om den 
nuddar vatten det här är en liten del av texten som jag vet säger Ar. 
-När dagen kommer så kommer dom det är töntigt att tro på monster men 
dom kommer en dag kommer dom. säger Ar 
-låter konstigt men jag ska gå och leta efter dikten säger Björn 
-bra men ett tips för att hitta dikten sök på höga ställen i skolan och tar med 
dig något blött säger Ar 
-det ska jag göra Ar säg till Ari att jag kommer så fort jag kan om jag hittar 
något intressant säger Björn 
-okej för att åka tillbaka till vanliga världen måste jag slå dig säger Ar 
-gör de..avbryts Björn 
Björn vaknar och är uppe på skolans tak. Björn kliver upp och tar bort all 
smuts på sig. 
(säg på höga ställen) tänker Björn 
- dags att börja leta säger Björn 
Björn letar över hela taket och på andra våningen på skolan. När han letar 
efter dikten på första våningen ser han en vit svag text. Björn går fram till 
dig och försöker ta fram något blött i fickorna men får inget blött i händerna. 
-nej måste jag...spotta säger Björn 
Björn tar ett djupt andetag och kollar bakomsig och Började spotta på sin 
hand. Björn kollar på handen och börjar gnugga på texten den blir mer 
tydligare att läsa. 
 

 
  



 

Monstret 
att tro på monster är töntigt men dom kommer att komma en dag 

Hellcats kommer att komma  
Dag 1 

Hittade mycket sällsynt medel testade det på 2 vargar en är mycket arg och den andra är 
mest lugn och bara stirrar 

Dag 2 
Båda vargarna springer mot varandra i sina burar och ylar jag tror dom försöker prata med 

varandra mycket intressant jag måste forska mer på dom 
Dag 3 

Vargarna blir mer ovanliga en blir silver gul den andra svart röd jag tror dom måste vara 
med varandra har tagit blod prov deras blodceller blir mer och mer svagare men om dom 

kommer ihop klarrar dom sig 
Dag 4 (sista dagen) 

Jag lät dom sova i samma cell inatt när jag kom till deras cell var väggen borta båda 
vargarna var borta och giftiga varelser är här om någon hittar den här dag boken skriv 

ner det här säg att monster inte finns säg att Hellcats är där ute någonstans 
 

Jag har gjort en bok med allt jag vet om dom den  någonstans under ett bord  
läs hela boken…. 

Hej 
Eller tja 
lilla du 

look on that side 
 

 
 
  



 

-en bok den måste nog vara viktig men under ett bord det är nästan hundra 
bord här. säger Björn 
Björn går in i en bibliotek bredvid texten och letar efter boken under ett bord 
men han letar och letar men hittar ingen bok. 
-det är hopplöst jag hittar ingen bok säger Björn 
-men det är en sista bord jag inte har varit under säger Björn 
Björn går framåt och hittar de sista bordet. 
Är Boken under bordet eller är den inte där? Vad hände med 
vetenskapsmanen och vad var det för giftiga varelser som vetenskaps manen 
pratade om? det får ni veta i nästa kapitel. 
 
 

 
  



 

Kapitel 6 

Boken 
-Sista bordet är den här under? säger Björn och lutar sig ner 
Björn känner med handen om boken är under bordet och han känner något 
smalt.Björn tar fram den smala saken. 
-en liten bok säger Björn och vänder på boken och ser en knapp 
Björn trycker på knappen och boken blir större 
-det här måste vara boken och den heter Hags Gruvas Bok om djur 
Björn öppnar boken och ser alla möjliga djur en sida av boken med gamla 
djur en med fantasi djur och 2 andra en av dom är vanliga djur och den sista 
är odödliga djur.Björn letar efter allt han kan hitta om vargar och djur som 
är släkt med vargar och då hittar han en ganska intressant text 
(denna information är inte sann André/jag kunde inte hitta någon info som 
jag kunde ha i texten så jag använde min FANTASI :D) 

Muterande Vargar 
Om vargar får muterande medel kommer deras blodceller bli 
svagare och svagare så dom måste vara närmare varandra men om 
dom är för nära händer det något dåligt dom försvinner och om du 
låste in dom i en bur kommer en del av buren vara borta och 
vargarna också snälla ta MED den här boken låt dom läsa den här 
boken och om dom får den här boken måste dom läsa den på en gång 
av: Hags Gruva. 
 
-så dom var normala vargar två olika vargar till och med säger Björn. 
-Jag behöver hitta en bok om Hags Gruva och hans experiment och finns det 
en knapp för att göra den här boken liten igen så ingen ser att jag ställ en bok 
säger Björn för sig själv. 
Björn letar efter knappen för att göra boken liten igen och han snurrar och 
snurrar boken runt och till slut hittar han en liten knapp som han trycker på 
då plötsligt blir boken väldigt liten mindre än förrut. Och Björn kliver upp och 
försöker hitta en bok om Hags Gruva och efter ett tag så ger Björn upp. och en 
lärare i experiment går förbi Björn. Björn går efter experiment läraren och 
när Björn är framme frågar Björn. 
-hej vet du vart den finns en bok om Hags Gruva? 
-ja den är i min hand 



 

läraren vänder sig om och det är Karl 
-KARL NÄR FICK DU JOBB SOM EXPERIMENT LÄRAREN! skriker Björn 
-den förra experiment läraren slutade så jag fick jobbet säger Karl 
Karl putar Björn och går iväg. 
-hur fick Karl jobbet som experiment lärare? tänker Björn 
-undrar om han har gjort något med den gamla vi har också experiment 5 
gånger om veckan kanske därför för att hålla kol på något om mig kanske 
varför jag somnar var ända gång jag kommer till illusionen tänker Björn. 
Varför fick Karl jobbet som experiment lärare? Vad hände med den gamla 
experiment läraren? och vad kommer Björn att göra det får ni få veta i nästa 
kapitel! 
 

 
  



 

Kapitel 7 

Blandningen 
Björn tänker om vad som hände när han mötte Karl när han var experiment 
lärare. Björn hör fotsteg kommer mot han. Dörren öppnas och det är Mattias! 
-Mattias vart tog du vägen? frågar Björn 
-du vet när jag ramlade ner i golvet i de dödas land...säger Mattias men blir 
avbruten 
-de bort glömdas land? frågar Björn 
-vänta det betyder att Azi och den andra sidan jag kommer inte ihåg vad han 
hette men det betyder att dom är döda! skriker Björn 
-ja tyvärr är det så Björn säger Mattias  
-hur dog dem vad hände med dem? frågar Björn 
-tyvärr kan jag inte säga det säger Mattias 
-varför det? frågar Björn 
-det är en hemlighet som jag har lovat att inte säga säger Mattias 
-men jag måste ut jag orkar inte vara här inne något mer säger Björn 
Björn går förbi Mattias men Mattias säger något väldigt svakt. 
-va vad sa du? frågade Björn 
-det var inget säger Mattias gå nu något väntar på dig 
Björn går snabbare och hittar en bok mer nerför korridoren. 
Björn går till boken och ser ingen text men vänder på boken och ser en liten 
text 
 
DEN SOM HITTAR DENNA BOK HAR BLIVIT UTVALT FÖR ATT RÄDDA VÄRLDEN 

FRÅN MÖRKRET 
 

Björn tar med sig boken och går till sitt skåp men hör Karl skrika. Björn går 
först mot sitt skåp sen lägger boken i sitt skåp sen går mot Karls skrik. Björn 
var framme vid ljudet och såg Karl med någon annan. 
-VAD #%! GÖR DU? skriker Karl 
-i..inget 
-VADÅ INGET JAG SÅG DIG GÖRA NÅGONTING! skrek Karl igen 
Björn försöker se personen Karl skriker på utan att han blir sedd eller att 
någon hör honom.Men när Björn hade fått en bra position där Björn kunde se 
människan visade sig det vara en elev Björn inte hade sätt förut. Björn 



 

spionerade Karl och elev tills Karl går iväg och springer till eleven. Men när 
Björn kom så kollade elev upp på Björn med en arg blick. 
-vem är du och vad gjorde du bakom väggen? säger eleven 
-hur visste du att jag var bakom väggen säger Björn 
-Man kunde se dina skor säger eleven 
-oj ha...jaaa men förlåt att jag inte hjälpte dig det är bara att… Björn blir 
avbruten av eleven 
-du gillar inte Karl jag vet att ingen här på skolan gillar Karl förutom Fantus 
det är bara han som gillar Karl säger Eleven 
-du visste men jag heter Björn vad heter du? frågar Björn 
-jag heter Clampis jag är inte här ifrån så det är därför jag har ett konstigt 
namn säger Clampis 
-Clampis Clampis Clampis är du tjej eller kille man kan inte se hehe säger 
Björn 
-det kanske ser ut som att jag är kille men jag är en tjej faktiskt säger Clampis 
-ok en tjej trevligt att träffas säger Björn 
-detsamma svarar Clampis 
Björn hjälper Clampis upp och börjar gå mot mat sallen dem pratar med 
varandra och blir goda vänner. När Clampis och Björn går in i mat sallen 
kommer Mattias till Björn och säger till Björn 
-BJÖRN BJÖRN HAR DU HÖRT DE NYA NYHETERNA?!?! skriker Mattias 
-nej det har jag inte säger Björn 
-FANTUS ÄR LEDIG DET VÄRKAR SOM ATT HAN KOMMER VARA DET I NÅGRA 
DAGAR DET HÄR ÄR DET BÄSTA SOM HAR HÄNT! skriker Mattias 
-DET ÄR JU JÄTTE BRA! skriker Björn tillbaka 
-men det dåliga är att när han är tillbaka kommer han att gå på dig så du 
måste göra en fälla kanske en blandning som hundar gillar eller vargar gillar 
för att skrämma honom när han kommer tillbaka säger Mattias 
-bra idé men vart kan vi hitta ingredienser för det här då? frågar Björn 
-Karls labb säger Mattias 
-ÄR DU GALEN MATTIAS! skriker Björn 
-JA DET ÄR JAG ÄR JU SLÄKT MED DEN EN AV DOM GALNASTE 
MÄNNISKORNA SOM LEVDE! skriker Mattias tillbaka 
Björn orkar inte säga något tillbaka så de går till Karls labb för att leta 
ingredienser Mattias och Clampis följde med. Efter de är vid Karls dörr in i 



 

labben så hör de något stöka runt i labet. Björn försöker se vad vad eller vem 
det är som stökar runt i labet. Men ser ingenting förutom en skugga. 
-Björn ser du någonting? frågar Clampis 
-inte riktigt bara en skugga säger Björn 
-en skugga kanske det där monstret som var i affischen säger Mattias 
-det där monstret jag skrev om? frågar Clampis 
-VAR DET DU SOM SKREV DEN!?! skriker Mattias 
-ja det var jag men varför skriker du saken som förstör labet kanske hörde 
säger Clampis 
-du har rätt den kommer hitåt säger Björn 
-SPRING! skriker Mattias 
Clampis,Mattias och Björn springer bort till matsalen där ingen är förutom 
dem. De hör fotsteg i korridoren alla dom håller andan för att inte locka ditt 
vad det än är som är i korridoren. 
-kom ut jag vet att ni är där… 
-nej säger Björn 
-då ska jag äta er 
-hur vet du att det är vi? frågar Björn 
-jag kan känne era lukter och en av er luktar som någon jag känner 
-vad heter den personen då? säger Mattias 
-Björn 
-Azi? säger Björn 
-Björn? 
Varelsen går fram och Björn ser Azi 
-hej Björn det var ganska länge sedan vi sågs säger Azi 
-jaa det var det säger Björn  
-d-du är m-monstret jag skrev om stammade Clampis  
-så det är människor som skriver om mig eller en människa säger Azi 
-ja ingen vet om dig förutom vi värkar det som säger Clampis 
-vad heter du jag har aldrig sätt dig förut säger Azi 
-jag heter Clampis jag är ny här på skolan trevligt att träffas säger Clampis 
-ja det var det säger Azi 
-du Azi varför var du i Karls lab? frågar Björn 
-letade efter mat jag är ganska hungrig säger Azi 



 

-Om du behöver mat varför var du där inne det finns mat här det är ganska 
god mat ibland är det djur mat säger Björn 
-Maten här är äcklig jag gillar kemi saker som explosions blandningar eller 
vad ni kallar dem säger Azi 
-vi kallar det kemiska reaktioner tror jag säger Mattias 
-du Azi du kan gå och vila vi kan hitta mat åt dig säger Björn Mattias och 
Clampis samtidigt 
-okej tackar säger Azi 
Azi går iväg och Björn Mattias och Clampis går till labet och äntligen hittar 
de ingredienser de tar kött vatten som är grönt och salt sedan går de ut. De 
blandar alla ingredienser i en liten soppa plötsligt går Fantur till soppan där 
de ställde ut det för Azi och Azi såg Fantus och började attackera Fantus och 
skrev 
-DET ÄR MIN MAT skriker Azi 
-VAD I HELA skriker Fantus också 
Fantus springer bort och Björn och de andra gick fram till Azi när Azi åt 
maten 
-Det är gott säger Azi 
-tack säger Björn 
när Azi åt klart hörde de ett ljud de gick sakta fram och de hörde Fantus. 
Vem eller vad pratade Fantus med?Vad kommer och hända med Azi kommer 
Azi att slåss med Fantus eller inte?det får ni veta i nästa kapitel! 
 

 
  



 

Kapitel 8 

Hämnden 
Björn Mattias och Clampis gick till Fantus och såg inte vem Fantus pratade 
med Björn gick fram för han tänkte att det var Karl Fantus pratade med och 
när Björn var ute så han kunde se vem Fantus pratade med var det Karl som 
Björn tänkte 
-Det var ett monster  som  attackerade mig bara för att jag hittade soppa  och 
den skrek att det var hans mat säger Fantus till Karl 
-ett Monster? säger Karl hämta den jag vill experimentera med den där 
monstret. 
-o-o-okej säger Fantus 
-men tänk om den attackerar mig igen säger Fantus 
-du sviker mig du skulle vara skolans tufaste kille men du är en liten flicka 
säger Karl 
-jag är en man jag ska bevisa att jag är en man säger Fantus 
-och jag hittade en dagbok med en konstig text säger Karl 

Hej 
Eller tja 
lilla du 

look on that side 
 

Karl sa texten högt och Fantus kollade på Karl som om han var galen. Karl 
kollade på texten om och om hundra gånger. 
-jag ser en sak i texten låter som ett namn det står Hell kanske det betyder 
något med Affischen och namnet som som någon hade skrivit. 
-du menar Hellcat? frågar Fantus 
-ja svarar Karl 
-men hur kan det stå Hell? frågar Fantus 
-om du kollar på första bokstaven på alla rader H i hej Eller i den andra 
texten och l i lilla och ett till l i look on that side förstår du? frågar Karl 
Fantus 
-lite men betyder inte Hell typ Underjord? (vill inte använda h!!!!!!!) frågar 
Fantus 
-ja det har du rätt i men om min lilla teori är rätt kommer Hellcats från 
underjorden säger Karl 



 

Björn kollar på Clampis och Mattias 
-dem vet säger Björn 
-kom ihåg att det nästan är sant en del är från underjorden och en från 
himlen säger Azi 
-AZI! smyg skriker Björn jag glömde att du var här 
-Många gör det säger Azi 
-men fortsätt lyssna jag har en dålig känsla om vad de kommer veta säger 
Azi igen 
Björn kollade på Azi med en rädd ansikte och kollade tillbaka till Fantus och 
Karl. 
-Kommer du ihåg planen? säger någon men en mörk röst 
-nej nej nej nej NEJ säger Azi det är han 
-nej inte han säger Björn 
-Mörkret 
-Mörkret säger Azi och Björn samtidigt 
-Vem är Mörkret? frågar Mattias 
-du vill inte veta säger Azi 
-säg bara säger Mattias 
-han är herren över allt det onda säger Björn 
-ni borde se runtomkring er säger Mörkret 
-ser ni något märkligt? frågar Mörkret  
-nej faktiskt inte men jag undrar också varför är du här? frågar Karl 
-det är några som spionerar på er och jag är här för Fantus jag valt ut han till 
min onda General över min Arme som ska härska över hela VÄRLDEN! säger 
Mörkret 
-Mig? säger Fantus 
-ja du jag har sett dig slå min ärkefiendes utvalda det är på ett sett jag aldrig 
jag sett förut säger Mörkret 
-Björn? frågar Fantus 
-ja han säger Mörkret 
-vänta Azi du valde ut mig? frågar Björn 
-ja det gjorde jag säger Azi 
-du har modet och styrkan för uppdraget inte jag kunde klara säger Azi 
-den som jag väljer kallar vi Dragen i vårt språk betyder det den som renar 
allt säger Azi 



 

Björn kollar på sin och och kommer ihåg allt som har hänt han mötte Ar och 
Azi och allt det roliga som har hänt han hade en liten kraft som låter han 
komma in i illusionen och mer. 
-du Azi kommer du ihåg när jag sa att jag hade hört ditt namn någonstans 
förut? frågar Björn 
-ja det göra jag men det är lite suddigt säger Azi 
-jag vet varför nu säger Björn 
-Jag är professorns Barn som muterade er säger Björn 
-du...säger Azi det var länge sedan 
-ja det var det säger Björn 
-jag börjar minnas allt som hände då säger Björn 
-Jag brukade mata er ni var mina favoriter och leka med er det var goda tider 
säger Björn 
Björn och Azi ler 
-men vi måste kolla på mörkret och dom jag tror att de kommer hit snart 
säger Azi 
-du har rätt säger Björn 
-Björn kollar på Mörkret Karl och Fantus de är i en ring och pratar om 
någonting men efter Björn kollade på Karls han så reste Mörkret sin hand 
mot Björn och en röd liten laser fastnade på Marken efter några sekunder 
sprängde den. 
-AJ! skriker Björn och alla andra 
-Az’ar vi syns igen säger Mörkret 
-det här är inte snällt jag är bara ett spöke säger Azi 
-då kan jag ge dig din riktiga kropp säger Mörkret 
Mörkrets hand är mot Azi och en stor röd laser kommer ut ur Mörkrets hand 
lasern nuddar Azi och Mörkret slutar men en laser som var större en Mörkret 

Och var röd och gul kom upp ur Azi ögona vart 
röda och färgen på pälsen vart som en normal varg 



 

-Azi? säger Björn 
-jag är inte Azi jag är Ar skriker Ar 
-Ar? Varför är du arg? frågar Björn 
-jag vill förstöra allt...säger Ar 
efter Ar sa det började han yla och marken började skaka och en sak som 
lysste kom upp ur marken. 
-BJÖRN DET ÄR JAG AZI SAKEN SOM LYSSER ÄR ARTEFAKTEN SOM KAN HITTA 
VÅRAN RIKTIGA KROPP DEN HÄR KROPPEN ÄR FRÅN NÅGON ANNAN SOM AR 
KÄNNDE DET ÄR DÄRFÖR HAN ÄR ARG skriker Azi 
-VÅRAN KROPP ÄR PÅ ANDAR SIDAN AV SKOLAN MÖRKRET HAR TAGIT 
ILLUSIONEN TILL RIKTIGA VÄRLDEN skriker Azi 
Björn kollade på Artefakten och började springa men Mörkret skött på 
marken så Björn vart nästan sprängd. 
-Försök inte att ta den säger Mörkret 
Mattias och Clampis började och springa till Artefakten 
-DU BJÖRN DISTRAHERA MÖRKRET SÅ HÄMTAR VI ARTEFAKTEN skriker 
Mattias 
-OKEJ svarar Björn 
Kroppen som Ar och Azi är inlåsta i börjar tappa hår ett hår efter ett annat 
och håren blev till gräs till slut ser de ut som ett riktigt monster.

Björn visste inte hur han distrahera Mörkret 
men efter några sekunder kom han på hur. 
Björn sprang in i skolan så att Mörkret följde med. Björn sprang ut och in och 
böjde sig när han var ute när Mörkret skött på Björns hand men missade 
väldigt mycket. Blod kom ur handen 
-vad är det här för röd sak? frågar Björn säg själv 
Björn bryr sig inte så mycket och tar fram stenar från fickan och Björn fick 
en idé. Björn försöker ta ut så mycket blod som möjligt och göra stenarna 
röda med blodet. 



 

-Vad gör du ens? säger Mörkret 
-gör stenar röd vi människor vet mer om er än ni tror och jag har inte lyssnat 
på demon klasserna i onödan säger Björn 
Björn kastar stenarna på Mörkret och Mörkret börjar skrika. 
-VARFÖR GÖR DET SÅ ONT! skriker Mörkret 
-Ni demoner är svag mot människo blod som vi människor är svag mot era 
blod säger Björn 
Mörkret slutar skriker och flyger genom taket och Mörkret syns inte mer. 
Björn springer tillbaka till Mattias och Clampis och ser att Mattias är trött 
och Clampis bara sitter under Mattias på en plattform och de är så nära 
artefakten. Mattias klättrar och klättrar och får äntligen tag i artefakten 
Mattias kastar artefakten till Björn men plötsligt springer Ar mot den och 
hans klor är ute. 
-NEJ AR SLUTA skriker Björn 
Men när Ar slår så är inte artefakten förstörd utan Mörkret är på marken. 
-jag måste döda Mörkret säger Ar ekande 
-du din lilla labb råtta säger Mörkret 
Mörkret försvinner igen och Björn ser artefakten på marken och plockar upp 
den. Björn tar upp hansken och sätter på sig den Björn lyfter arm mot Ar och 
artefakten börjar lysa. Ar är som när han var ett spöke röd svart och gul 
silver. Ar börjar yla och han är en riktig varg nu inget spöke bara en normal 
varg! 
-Ar är du fortfarande du? fråga Björn 
-nej det är Az’Ar säger Az’Ar 
-både Ar och Azi! tänker Björn hoppfult 
Az’ar springer mot Mörkret som ligger på marken. Mörkret skyndar att 
komma upp på fötter igen. Mörkret hinner upp på marken och skjuter Az’Ar. 
Det kommer mycket dimma men det hörs ljud av en strid. Björn springer åt 
något håll.Björn springer snabbare och snabbare och ljudet av striden hörs 
mindre och mindre till slut slutar Björn att springa. 
-HALLÅ! skriker Björn 
Björn hör sin egen röst eka. 
-HALLÅ! skriker Björn igen 
Ingeting händer igen Björn är vilse. Han går och går tills han hör en röst 
-Björn kommer tillbaka det ska du få se 



 

Vem är det? tänker Björn 
Björn springer mot rösten 
Vem är det! tänker Björn igen 
VEM ÄR DET SOM KOMMER 
Vem är det som Björn hör Vad hände med striden som Björn Az’Ar och 
Mörkret är med det får ni veta i nästa kapitel. 
 
 

Kapitel 9 

Sanningen 
Björn går sakta mot rösten. 
-Kom inte nära mig! 
-det är okej jag vill bara prata! säger Björn 
-Vem är du? 
-Jag är Björn 
-Björn? 
-Vem är du? 
-Az’Ar 
-Äntligen har jag hittat dig säger Björn 
-Vad pratar du om? säger Az’Ar 
-Jag har gått i flera år för att hitta någon säger Björn 
-Flera år det har bara gått 3 timmar säger Az’Ar 
Björn börjar att må illa efter Az’Ars mening 
-vad menar du? frågar Björn 
-den här skogen heter “De galna skogen” det gör alla vanliga människor 
galna förutom magiska varelser säger Az’ar 
-ta mig härifrån säger Björn 
-det ska jag låt mig bara vila säger Az’ar 
Björn ramlar på marken. 
-du måste tillbaka… 
-Va...vart är jag? tänker Björn 
Björn kollar runt och allting är röd, orange, svart och lite grönt. 



 

-Det här stället ser ut som en väldigt stor sol säger Björn

 
Björn börjar att göra konstiga ljud för att kolla om någon är nära men han 
hör bara sin egna röst eka runt om han. 
Björn gör konstiga ljud igen men bara samma saker händer igen. 
Han försöker springa men han kommer inte fram någonstans allting ser 
likadant ut när han springer går eller rullar. 
-Hallå är det någon här! skriker Björn 
Björn börjar att skratta lite 
-jag är ensam viskar Björn 
-nej det är  du inte det här är ditt universum som du har skapat 
-va? säger Björn 
-är det här mitt universum? säger Björn 
-ja det är det...mästare 
-vem är du? frågar Björn 
-jag är din butler  
-om du är min butler borde jag veta ditt namn vad heter?! frågar Björn 
-hmm jag har inget namn jag vart nyss född det här är den första gången du 
är i ditt eget universum allt det här vart nyss skapat du bestämmer vad allt 
ska heta min mästare. 
-hmm jag döper dig till Alfred Bernadotte säger Björn 
-det låter passande min herre säger Alfred 
-kalla mig inte herre kalla mig mästare eller lord säger Björn 
-ok lord Björn säger Alfred 
-ok Alfred vad finns det att göra här? frågar Björn 



 

 
 
 
-varför gick du in här Björn…? säger Az’Ar 
-men det ända vi måste nu är att få ut dig ur Den galna skogen 
Az’ar går och går till slut han kommer ut ur De galna skogen 
-nu måste vi bara hitta skolan igen och det är inte svårt att hitta säger Az’ar 
-det är bara ett ända gegantisk grop med skol delar säger Az’ar 
Az’ar går och går framåt mot skolan som är en enda grop. Men medans Az’ar 
går haltar han. Az’ar blev skadad av striden! Och det blöder väldigt mycket. 
 
 
-Lord Björn försök att konsentrera säger Alfred 
-jag försöker säger Björn 
-tänk på vad du vill mest säger Alfred 
-hmm mumlar Björn 
Björn ramlar hela tiden för att det sprängs när han försöker att tänka på det 
han vill mest. 
-AHHH DET GÅR INTE! skriker Björn 
Björn börjar att tappa fokus så att Björns värld försvinner sakta. 
-Alfred vad händer? frågar Björn 
-du tappar fokus så din värld försvinner men när du får tillbaka fokus 
kommer du tillbaka men vi syns Lord Björn  säger Alfred 
-hej då vi syns sen Alfred säger Björn 
 
-Uhhhhhhhhhhhhhh 
-välkommen tillbaka Björn säger Az’ar 
-hej Az’ar jag har gjort min egen värld hehe säger Björn 
-neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh säger Az’ar 
-och jag kan kontrollera några krafter till exempel kalla ner en atombomb 
när jag vill  säger Björn 
-men om du kan göra det varför gör du det inte nu då? säger Az’ar 
-för att mina vänner är där ju där säger Björn 
-nej vi är här säger Clampis och Mattias 
-okej nu kan jag göra det säger Björn 



 

Björn lyfter på händerna och grön rök kommer ur hans händer plötsligt 
kommer 2 atombomber ovanför 
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOM 
 
THE END 
  



 

 


