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             Kapitel 1    Ljudet 
 
-Hörde du ljudet sa, Totte till Tim. 
-Vad för ljud, jag hörde inget, sa Tim. 
Totte hade hört ett ljud från golvet, det var ett 
skrämmande ljud. När Totte hörde det fick han 
rysningar, men det var bara ett ljud. 
-Tyst i matsalen! skrek Hansa till alla. Totte ryckte 
till. Det var köttbullar, sås och mos till mat. Filip 
kastade ett äppelskrutt på Totte och flinade. Totte 
blev lite sur men gjorde inget. Han undrade vad det 
vad det var för ljud under golvet. Filip gjorde 
grimaser mot Totte men då sa Totte till Hansa, som 
ska prata med Filip.  
Totte sa till Tim, hur hörde du ett ljud underifrån 
alla pratade som mest då?  
-Jag hörde ett svagt ljud bara, och jag fick rysningar 
av det, sa Totte  
Totte är 11 år och går i femman, han har bra hörsel 
och har ofta blåa kläder. Hans bästa kompis är Tim. 
Han är lite nyfiken på allt. Hans lärare heter Hansa 
han är 30 år och är väldigt sträng.  
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Många var lite rädda för Hansa. En gång jagade Filip 
Totte med en pinne han var livrädd, men han sa till 
Hansa och då slutade Filip direkt. Han kan inte 
glömma bort den händelsen. Hansa sa till alla att 
mattiden hade tagit slut. Alla gick till på rast efter 
maten. 
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                      Kapitel 2   Rädslan 
  
Totte hade precis gått ut på rast, han undrade vad 
det var. Enda sen han hörde ljudet har han känt sig 
iakttagen. Han har har inbillat sig att någon har 
spionerat på honom, Totte vänder sig om. Han ser att 
Filip stirrar och kommer mot honom, han jagar Totte 
på skolgården. Filip säger: Nu kommer jag och tar dig! 
Fyrans lärare Sara kommer och bjuder på fika till alla 
barnen, det är bullar och saft. 
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Sara är ny på skolan hon har jobbat som läkare 
tidigare. Totte tycker att Sara är den snällaste 
läraren på skolan. Höstterminen har precis börjat och 
alla har haft ett bra sommarlov. Han tror att han har 
sett en skugga som har följt efter honom sen han 
hörde ljudet. 
 Han har inte vågat varit själv i matsalen längre. Sara 
tröstar honom med en extra bulle, han tycker det 
känns bättre att vara i matsalen. Han känner sig 
lugnare och han känner att han bara inbillade sig om 
skuggan. 
Totte vill att Sara alltid ska finnas där och trösta 
han, han känner sig lycklig och glad och det känns som 
om han vill skutta runt av glädje. 
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Kapitel 3 affischen 
 
Det är onsdag, Tim och Totte var på väg till skolan. 
Dom skulle gå och hänga av sig ryggsäckarna, när  
Totte skulle gå ut på morgonrasten såg han en affisch 
på väggen. Han gick och skulle läsa den. Det stod:  
 
Sara bjöd alla på skolan på fika. 
Alla i klasserna har fått fika, det brukar vi inte 
göra.  
 
Totte blir glad när han läser det. 
 
Alla i klasserna har fått fika. 
Av Hansa och Filip 
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Totte skulle vända och se om det fanns något mer att 
läsa men istället såg han att det stod att det finns 
ett monster i skolans källare, det stod:  
 
Varning! 
Alla som går i källaren kanske inte kommer 
tillbaka. 
Det är farligt. 
En städerska såg något eller någon nere i källaren. 
Hon hörde ett ljud och hon har inte vågat gått ner i 
källaren och hämtat sina tvättsaker. 
AV En städerska 

 
Totte blev väldigt rädd men han tyckte det var 
spännande. 
Totte vill inte gå ensam längre, han tänkte att han 
skulle gå och kolla vad det var.  Han vill veta vem som 
skrev affischen, det kanske bara var nån som ville 
skrämmas. 
 
 Totte frågade om dom satte upp affischen igår. Tim 
sa: 
-Ja det gjorde dom. 
Totte trodde att affischen var sann. 
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                     Kapitel 4 Upptäckten 
 
Det hade blivit fredag, men nu var det inte den 
vanliga fredagen utan fredagen den trettonde. 
Men det hade aldrig hänt honom någonting. Men han 
undrade vad det var för ljud i källaren, just då såg 
han vaktmästaren som kommer. Han frågar om han 
kan få gå ner i källaren och kolla, och det får han. 
Han går ner i källaren och lyser med en ficklampa. 
Det var hål i väggen på ett ställe det gick rätt igenom 
hela vägen ut, bara en litet djur kan komma igenom 
tänkte Totte. Men då såg en skugga, han lyste med 
lampan på en och han såg det. Monstret stirrade 
irriterat med blicken på Totte, han blev lite rädd men 
han sa inget. Han såg på monstret. Den hade långa 
klor och vass blick, det hade också vassa tänder.  
Monstret ser ut som en katt men det finns skillnader, 
som tex klorna m.m. 
Monstret skrek det där ljudet igen, Totte blundade 
och höll för öronen Totte tittade igen men då var det 
en helt vanlig katt som om inget hade hänt. Den hade 
snälla ögon och kurrade. Totte tyckte att det var 
konstigt och han förstod ingenting. Men han gick 
tillbaka ifrån källaren och Totte skulle gå ock berätta 
allting för Tim men katten följde efter honom, han 
började att springa och till slut så såg han inte 
katten mer, och då kunde han gå till Tim och berätta 
vad som hände. 
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                           Kapitel 5 Dikten 
 
Det var måndag morgon och Totte och Tim gick till 
skolan. Totte såg en ny lapp men den här gången  
var det en dikt, det stod: 
 
Det är fånigt att tro på monster. 
Det är fegt att tro på dem. 
Alla som tror på dem är konstig. 
Det vill några tro. 
Tro inte på monster. 
AV Filip 

 
Totte kände sig nere när han läste texten , han tror 
på monster, och lappen satt bara där så att alla kunde 
läsa den. Han har ju också sett ett eller var det bara 
en inbillning? Han undrade det. Han tror att det var 
Filip som hade hört när han pratade med Tim. 
Han frågade Tim om han visste vem det var men det 
visste han inte. Han gick och kollade i biblioteket 
efter en bok att läsa för att han skulle glömma bort 
allt. 
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                        Kapitel 6 Boken 
 
När Totte ändå var på biblioteket och kanske han 
skulle leta reda på en faktabok om monstret men han 
hittade bara om vanliga katter. Det stod: 
 
Katt, även känd som tamkatt. Katten är ganska liten 
och är ett smygjagande rovdjur i familjen kattdjur, 
det är också ett vänligt sällskapsdjur i stora delar av 
världen. Till havs har man sedan gammalt haft 
skeppskatter som skyddade mot gnagarangrepp, 
katter gillar också mjölk att dricka. 
 
Så Totte hade läst de första två sidorna och skulle 
sluta då han hörde det där ljudet. Ingen var på 
biblioteket just då så bara Totte hörde det. 
Det ha varit ganska tyst men i vanliga fall så är det 
ungefär tre personer som brukar prata. Totte kunde 
inte hitta en enda bok om monstret så han slutade 
upp med att söka, men han kunde läsa om katter i 
faktaboken istället.  
Och han skulle kunna få bort katten eller försöka ta 
upp den och visa dom andra, Totte ville inte stöta på 
monstret igen. Men han vill läsa mer om katter och 
kanske hitta en bok om nåt liknande som handlar om 
monstret. 
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                     Kapitel 7 Blandningen 
 
Totte går till matsalen, han ska fixa fram lockbete 
till monstret. Han hade läst “katter gillar mjölk” i 
faktaboken och ska fixa fram mjölk, han ska också 
göra en fälla och skrämma Filip. Han har varit extra 
dum och elak mot Totte. Totte hittar ett recept på 
kattmjölk som doftar mycket. Det står: 
 
INGREDIENSER: 
½ dl Mjölk                      1. Häll upp mjölken i en  
1 tsk Salt                           skål. 
2 tsk Socker                   2. Häll i saltet i mjölken 
                                       3. Häll i sockret i mjölken. 
             KLAR!                     Falskt recept 
Hämta bara så att katten får smaka.  
 
Totte följer receptet exakt på pricken. Han är bra på 
att följa instruktioner och att baka. Han ser att Sara 
kommer, hon frågar hur det går. Han säger att det 
går bra.  
Det var Sara som sa att han fick göra det, för att 
det är så kort recept, han är glad att han fick det. 
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Under eftermiddagen så är också Filip extra elak och 
slår Totte hårt, han blir ledsen. Men då ser Sara det 
och Filip slutar. Han måste bära en strut på huvudet 
där det står DUMSTRUT på, då blev det inte så kul.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 



Kapitel 8 Hämnden  
 
Totte ska nu locka fram monstret. Han går till 
källaren och ställer ner skålen, efter ungefär 10 
minuter kommer katten. Han ska också hämnas på 
Filip. Han tar katten till klassrummet och gömmer 
den. Efter lektionen säger Totte till Filip att stanna 
kvar, det kan Filip. Det är bara dom i klassrummet, 
Totte tar fram monstret. Filip blir rädd, Filip ångrar 
sig han vill inte vara dum längre. Monstret blir vanligt 
igen och Filip är inte längre rädd för den, men han ska 
också inte vara dum mot Totte.  
Totte går tillbaka med katten i källaren och stänger 
dörren. Sedan berättar han allt för Tim, han säger: 
-Eehh ok Och fattar ingenting. Men Totte var glad 
ändå. 
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Kapitel 9 Sanningen 
 
Det är måndag morgon och Totte är glad men han vill 
få reda på alltihopa. Filip har blivit vän med monstret. 
Först: Vem skrev affischen? Jag kollar upp den 
affischen nu. Totte hittar den i en soppåse det står 
längst ner med en jätteliten text det stod att Filip 
och Hansa hade skrivit den, men varför? Filip kanske 
ville vara snäll och hjälpa till och tacka för fikat 
säkert, klart. Ok nästa.  
Varför hade djuret blivit ett monster?  
Just då kommer Filip och sa att han tror att det kan 
vara hans katt. Totte sa okej, men varför tror du 
det? Filip sa: när jag var liten hade jag en katt den 
såg precis ur sådär som katten ,och han jag vet att 
den kan fälla in klorna ibland och det var därför det 
blev ett monster haha. Nästa fråga: Varför fanns 
monstret i källaren? Hmm det är den svåraste. Men 
om man täker efter, tänkte Totte.  Just det det var 
ju ett litet hål i väggen som ett litet djur kunde 
komma in men inte ut för det nådde man inte om man 
var en ekorre som kunde klättra. Då finns det en 
förklaring det kom allting från Filip som gjort misstag 
då och då men nu finns det en förklaring och alla gör 
ett fel då och då. Nästa fråga: Vem har vänt på 
affischen och skrivit om den?  
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Det måste vara en av städarna som såg monstret som 
skrev på baksidan men det kanske var den som blev 
skrämd, men lurades om att aldrig kom tillbaka. Sista 
frågan: Vem skrev dikten och varför? Hmmm, jag går 
och kollar på dikten igen ja här är den det står: AV 
Filip, hmm det var nog när Filip var dum och inte snäll 
men nu är han snäll. 
 Efter det så firade Filip att han fått tillbaks sin 
katt och ska nu ha en liten fest Totte är bjuden, 
under fester hade dom skoj och roligt och lekte sen 
gick Totte och hade fått en ny vän. 
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