
 

 



  

 



Kapitel 1 Ljudet 
 

- Hörde du ljudet?! sa Axel till 
Vidar. 

- Va vad då sa Vidar.  
Det kom underifrån sa Axel. 
Tystnad!! sa Jimmie.  
 
-Nej sa Vidar. Alla pratade ju.  Det 
va som om någon repade något sa 
Axel.  
- Men jag vet inte var det kom ifrån 
men det måste vi undersöka. Sen så 
kommer Dennis. Ingen tycker 
Dennis är snäll. Och om han inte får 
det han vill så bråkar han med nån 
på skolan. Det brukar oftast vara 
han som mobbar Axel. Men han 
mobbar andra också. 
 
 



- Du är en fjant sa Dennis till Axel.  
- Dennis kvarsittning i 1 timme sa 

Jimmie. 
 
Axel han är ingen detektiv han är 
bara 10 år och går i 4:an. Han bor 
nära skolan så han går hem och till 
skolan varje dag.  
Vidar är inte en detektiv heller han 
går i samma klass. 
Men han kunde inte undersöka var 
ljudet kom ifrån men när han hörde 
en gång till så lät det ifrån källaren. 
 
 
Efter en stund så hör han det igen 
men den här gången så hör Vidar 
det också. Och då sa dom att det 
kom ifrån källaren. Dom måste 
komma ifrån kemisalen. 

 



 Sen när lektionen är slut så går 
alla ut på rast.

 
 

 

 
 
 
 
 

 



Kapitel 2 Rädslan 
 
Nästa lektion så börjar Axel se 
skuggor som Följer efter honom 
men han inbillar  sig det bara men 
han ser det mer och mer. Men till 
slut så ser han att det är bara är 
snälla magistern Tomas. 
 
Sen på rasten så kommer Dennis. 
Det kommer inte bli lätt att hitta det 
stället ljudet kommer ifrån för att 
Dennis följer efter honom.  
 
Nästa rast så följer inte Dennis 
efter honom. 
Men han ser skuggor som följer 
efter honom och han hör ljudet mer 
och mer. 
 

 



Och desto mer han hör ljudet så blir 
han räddare för det. Han ryser av 
rädsla. Han säger till Tomas att han 
hör ljudet. Då så  går dom och tar 
lite fika. Tomas säger att han också 
har hört ljudet men inte sett 
skuggorna.  
 
Nästa lektion så struntar han ljudet 
men han inbillar sig mer och mer 
saker. Axel säger till Vidar att det 
är någon som följer efter honom. 
Vidar säger att han också har sett 
skuggor. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



Kapitel 3 Affischen 
 
Axel hittaren affisch. Han läser den 
det står:  
 
-Sverige har vunnit OS i fotboll. 
 -Zlatan Ibrahimovic har gjort det igen han 
har gjort 6 mål. Dom vann med 8-4 mot 
Canada.  
 
Axel vänder och läser på andra 
sidan. Det står: 
 
- Monster är lös!! 
-Monstret har vassa klor och den är i 
andras hus om du ser det kontakta oss på 
skadedjur. Det är allvar vi vet inte om den 
är farlig för oss!  
 
Axel ville veta mer om monstret. Men det 
stog inget mer. Han tror det är det 

 



monstret som finns på skolan. Han säger 
det till Vidar.  
Vidar säger att han har tänkt på var ljudet 
kom ifrån och han säger att det kom ifrån 
källaren. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kapitel 4 upptäkten 
 

Axel gå ner i källaren men på vägen ner så 
möter han Vidar och han frågar om han får 
följa med ner i källaren. Axel säger att 
Vidar får följa med ner i källaren. 
 
Dom hör svagt att någonting springer.  

- hörde du det sa Axel?!  
- ja sa Vidar! 

 
Monstret är nere i källaren dom ser det. 
Den är smal och snabb den rör sig ljudlöst 
fram.  

- Det ser ut som en katt sa Axel . 
- Lite som en tiger sa Vidar.  

Dom springer tillbaka och ringer 
skadedjur. Dom säger att dom måste 
komma. Men dom kan inte för att dom har 
hittat ett till monster.  

- vi kan inte klara det själv så vi måste. 
säga till Tomas! sa Axel. 

- Ja vi måste säga till Tomas sa Vidar. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



kapitel 5 dikten 
 
Axel och Vidar går till Tomas men han är 
inte där. Han har åkt hem. 

- Titta här! sa Axel. 
- va? sa Vidar. 
- det är en dikt om fantasimonster så 

har står det :  
-  
- tror du på fantasi  är du en fegis. 

-OBS! monster finns inte det  är bara i din 
fantasi som lurar dig. Av Dennis. 
 

- Jag ska gå till biblioteket och läsa en 
bok det ska vara en faktabok om katt 

 



djur sa Axel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kapitel 6 boken 
 
Axel hittar en faktabok om kattdjur. 
Både Axel och Vidar vet att det är ett 
kattdjur för att det har  stora tassar och 
vassa klor. 
så här står det: 

 Kännetecken 
Genomgående för alla kattdjuren är att de 

har stora tassar med klor som de kan fälla 

ut vid behov. Deras hörntänder, som ofta 

används för att döda bytesdjur, är kraftiga 

medan övriga tänder är reducerade i både 

styrka och storlek. De olika arternas inom 

familjen kattdjur skiljer sig oftast inte mer 

än på storleken. Kattdjurens 

mörkerseende är mycket bra, cirka sex 

gånger bättre än människans. I svagt ljus 

är ofta kattdjuren däremot närsynta. 

 



Hörseln är mycket väl utvecklad hos dem 

och är utmärkt i samband med jakten. 

Balanssinnet är förmodligen det sinne 

som är mest utvecklat hos katterna. När 

ett kattdjur faller/hoppar från en hög höjd 

landar det i regel alltid på fötterna. 

Gemensamt för alla kattdjuren är att de 

har morrhår på bägge sidor om nosen 

samt vid ögonbrynen. Morrhåren är 

mycket känsliga för beröring. Kattdjuren 

tillhör de däggdjur som uppskattar 

beröring väldigt mycket vilket även gjort 

de små kattdjuren (Felinae) till utmärkta 

sällskapsdjur.  

- Det kan vara en katt! sa Axel.  

- Nej den är för stor  sa Vidar. 

- Men vad är det då? sa Axel. 

 



- Jag vet inte sa Axel. 

- kan det vara en muterad katt? sa Axel . 

- Ja det kan det sa Vidar.  

Nu hördes ljudet igen. Dom skakade till. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



kapitel 7 blandningen 

- nu vet jag vi gör kladdmuffins då 

kanske monstret inte kan bita oss sa 

Axel. 

- ja va smart vi går till kemisalen och 

börjar  sa Vidar. 

- vilken tur att det är bakdag idag sa 

Axel. 

- jag har hittar ett recept så här står 

det: 

ingredienser 

Portioner: 16 st 

2 ägg 

3 dl socker 

1 1/2 dl vetemjöl 

2 tsk vaniljsocker 

4 msk kakao 

1 krm salt 

100 g smält matfett 

 



ev glass eller sorbet till servering 

 

Så här gör du 

Detta recept är gjort för 16 st portioner. När du ändrar antalet portioner så 

ändras också mängden i ingredienserna. I vissa fall kan detta resultera i att 

tillagningstiden behöver justeras. 

1. Sätt ugnen på 225°C. 

2. Rör ihop ägg och socker - vispa ej. 

3. Blanda de torra ingredienserna och rör sedan ner det i äggblandningen. 

4. Rör ner det smälta matfettet. Klicka ner smeten i små muffinsformar. 

5. Grädda i nedre delen av ugnen ca 8-10 minuter. 

6. Till servering: Servera dem ljumma tillsammans med glass eller sorbet, 

eller kalla till kaffet. 

- då så börjar vi. 

- nu har det  gått 40 minuter och det är 

klar. 

 



-  

 

 

 

 

 

 

 



kapitel 8 hämden 

- Jag fick en ide sa Axel vi kan använda 

monstret och skrämma Dennis. 

- Ja vad smart sa Vidar kom så går vi och 

lockar fram monstret sa Axel. 

 

När dom är i källaren så lockar dom fram 

monstret och fångar det.  

- vi lyckades sa Axel och Vidar i munnen 

på varandra. 

- Nu måste vi få Dennis ner hit sa Vidar. 

Men det dröjde inte länge innan Dennis 

kom. Han blev rädd för monstret och sa att 

han inte kommer att mobba nån om dom 

inte släpper ut monstret.  

 



- vi släpper ut det om du inte är snäll mot 

dom andra elleverna sa Axel . 

- ok sa Dennis jag lovar.

 

 

 

 

 

 

 



kapitel 9 sanningen  

Nästa dag så undrar dom vart dom ska ha 

djuret/monstret men då kommer Tomas. 

Han säger att det är skolans gamla katt 

som dom tappade bort för 3 månader och 

det är därför den har så långa klor på 

tassarna och så stor päls och då säger 

Axel:  

- Ja ha det var därför den var så arg för 

att den har tappart bort  sin husse. 

 

- vill ni hjälpa mig med läxan sa Dennis. 

- Ja det kan vi sa Axel. Då förstog han 

och Vidar att han var snäll igen för att 

annars skulle han inte fråga om hjälp. 

 



 

 

  

 



 

 


