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Kapitel 1 Ljudet 
 

-Tyst i klassen! Sa den stränga läraren. 
-I dag ska vi jobba med addition! Sa den stränga läraren. 
Hon var arg… 
Klassen vart knäppt tyst. 
Hon kollade strängt på Tindra. 
Tindra kollade upp. 
Hon hade en hårsnodd i handen. 
Den stränga läraren kollade bort från henne och tog hårsnodden från 
hon. 
Sara kastade en penna på Tindra. 
Tindra sa inget men hennes kompis Bella såg argt på Sara. Sen 
kollade hon på Tindra, 
Hon såg att hon var lite ledsen. 
Det ringde, det var rast. 
På rasten var dom inne. 
Dom hörde ett ljud. 
-hörde du ljudet tindra?! sa Bella. 
-ja men vad var det… sa Tindra. 
Dom hörde att det dunkade i golvet. 
-vad var det…?! Sa Bella. 
- jag vet inte...! Sa Tindra. 
dom hörde det igen. 
-åh, nej…! sa Bella. 
dom var jätterädda. 
-asså vad...sa Tindra. 
-NI SKA VARA UTE PÅ RAST NU INTE INNE! sa Monica. 
dom vart jätterädda och gick ut. 
-varför ska hon alltid vara så sträng och arg…?! sa Bella. 
-jag vet inte... sa Tindra. 
-jag vet...sa Sara. 
Det var Sara, hon hade hört vad dom pratade om. 
-va...vem...hur...var?! sa Bella. 
Tindra stod helt still. 



Hon kände igen den rösten. 
-ja och varför är du ens här...? sa Tindra nästan morrande. 
hon var arg för förut och lite ledsen. 
-jag vill berrätta en sak för er...sa sara. 
-men...varför... Sa Tindra. 
-jo,jag vill bara att ni ska veta varför hon är så arg och sträng...sa 
Sara. 
-så,varför...sa Tindra argt. 
hon knöt händerna och väntade på ett svar. 
-hon...hon...jag kan inte berätta…! sa sara och grät lite. 
-du sa att du skulle berätta. sa Tindra. 
-förlåt...sa Sara . 
 -det gör inget...sa tindra och torkade bort tårarna. 
-okej...men nu ska jag berätta varför...sa sara. 
hon satt sig ner och berättade vad som har hänt. 
-hur...sa Tindra och började att gråta igen... 
-var hon verkligen så snäll…? sa Bella. 
-ja...sa Sara. 
-vi ska nog gå nu tindra...sa Bella. 
-vänta...sa Tindra. 
-vad vill du...jag har redan gjort mitt jobb här nu...sa Sara. 
-jag vill att du ska vara med oss den här rasten...sa Tindra. 
-men...varför...sa Sara. 
-jag...jag vill bara det...sa tindra. 
Bella är blond och har blå ögon och är 13 år. 
Tindra är brun hårig och har gröna ögon hon är 13 år. 
Sara är också blond och har blå ögon hon är 12 år. 
Den stränga fröken Monica är svart hårig och har bruna ögon 27. 
 
 
 
  



Kap2. 
-vi måste gå ner tindra vi kan inte bara stå här...sa Bella. 
-men jag vill inte...hörde du inte ljudet…? sa Tindra till Bella. 
-jo men endå…! sa Bella bestämt. 
-okej…! sa Tindra rädd men bestämt. 
de gick ner till källaren. 
-det är riktigt mörkt här nere...sa Bella och Tindra 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kap 3. 
Det har börjat en ny tjej i klassen hon var dum, 
hon kastade ett sudd på Sara. 
Sara började att kasta tillbaka fast en penna på hon. 
-SLUTA! skrek Sara och vände sig om. 
-vad håller ni på med?! sa Tindra. 
-jag såg att klara kastade ett sudd på henne! sa bella. 
-TYST I KLASSEN! sa monica strängt. 
hon går fram till Sara. 
-hur gick det? sa Monica. 
-det gjorde ont...sa Sara. 
-men! sa Klara fast blev avbryten av Monica. 
-du får  inte kasta sudd eller pennor! sa Monica strängt till klara. 
-gå fram till Sara och sej förlåt! sa Monica. 
det ringde det var rast. 
-förlåt...sa klara till Sara. 
-det är okej...sa Sara. 
Tindra ser en tidning på skolan Sara, klara och Bella går fram . och 
kollar med hon det stod. 

Den stora festen! 

Det är en skolfest  på fredag! 
Kom gärna på festen! 
Det kommer vara godis,popcorn,dricka och sockervadd!  
Det börjar klockan 20:00 till 23:00! 
 
-jag kommer! sa alla på samma gång. 
Alla gick där ifrån för utom Sara hon kollade på baksidan av . 
tidningen. 
-Vad i...hela...sa Sara. 
Det stod. 

Lärarna har sett en hund som gått och burit på katter och bitit 
på doms fötter! 

Det har varit hund liknande saker på skolan har lärarna sagt. 



-Dom är små och slemmiga! Och är ganska små krabater som går och 
bär på katter! Har fröken Marie sagt. 
Lärarna har inbillat sig att det är hundar som går runt. 
Men det är impar som går runt på skolgården! 
Men varför är det impar på skolan?! Vad vill dom oss?! 
-va?! Sa Sara. 
-vad? Sa Tindra. 
-kom och kolla! sa Sara. 
-vad,vad står det? Sa Tindra. 
Bella och Klara stod och kollade. 
-det står….sa Sara men blev avbruten av David den dumma killen i 
klassen. 
-va vad står ni och kollar på?! Sa David. 
-inget David. sa Sara. 
David har rött hår,röd/orange ögon och är 13 år. 
-varför står ni insamlade här då? sa David. 
Tindra stod helt stilla och stirrade på Davids ögon. 
-vad stirrar du på va? Sa David. 

  



Kap 4 monstret. 
 
 

 
 
 
De gick där ifrån. 
De gick in. 
-förresten,det där ljudet vi hörde förut...kan vi gå och kolla vad som 
lät? sa Sara. 
-kan vi göra. sa Tindra. 
De gick runt och letade. 
De hörde att det dunkade i golvet. 
-hörde du?! Sa Sara. 
-ja och jag kände att det dunkade! sa Tindra. 
-ja,samma här. sa Sara. 
De såg att en dörr öppnades. 
-vad...i...hela? sa Sara. 



-va,vad...sa Tindra men stannade med orden för att någon drog bak 
hon in skuggorna. 
Det var David han tog henne för att hon inte skulle gå ner dit. 
-vad i...sa Tindra men stängde munnen. 
-shhh! Sa David. 
-du får inte gå ner dit…! sa David. 
Hon kollade upp mot hans ögon. 
De var så vackra och bruna. 
-om du är tyst så märker hon inte...sa David. 
-jag går ner tindra. sa Sara. 
-tindra…?! var är du? sa Sara. 
Hon gick ner för den långa mörka trappan. 
-jag vill inte att du ska gå ner dit...sa David. 
Hon vart röd om kinderna. 
-varför är du så röd? frågade David. 
Han kollade på henne. 
Han höll henne hårt i armarna men inte för hårt. 
Hans ögon var nästan som en eldflamma. 
Hans grepp gjorde henne varm. 
-vad tyst du är. sa David. 
-j...jag bara vilar min röst lite grann… 
Sara gick ner för trappan. 
-Tindra! Hjälp! Sa Sara. 
-jag måste gå nu...jag är ledsen...sa Tindra till David. 
-varför? Vill du inte stanna här med mig? sa David. 
-jo...men jag måste gå...sa Tindra. 
-AAAAAAAAAA!!! Sa Sara. 
Det var en katt. 
Den var arg... den fräste. 
-Tindra! Det är en stor katt som fräser åt mig!!! sa Sara. 
-allvarligt hur stor och läskig kan en katt vara…! sa Tindra men när. 
Hon kom ner till källaren...såg hon katten… 
-den är stor...sa Tindra. 
Då kom David ner till källaren. 
-akta er! sa David. 



Den stora katten stirrade på honom. 
-okej...den är större än vad jag trodde…sa David. 
-AAAAAH!!!!! sa Tindra. 
Hon var borta! 

 

  



Kap 5 dikten. 
Hon kollade bakom sig. 
Det var en dikt på väggen. 
Det stod. 
 
Du är stor du är rädd 
Du är den som åter är sedd 
Du kan slåss du kan flåsa 
Du är den som alla är rädd för. 
 
-Va…? sa Tindra tyst för sig själv. 
-Tindra! Hjälp oss! Sa Sara och David. 
-jag kommer! sa Tindra. 
Hon tog med sig dikten. 
-vad håller du i?! sa Sara. 
-en dikt som jag hittade! sa Tindra. 
-strunta i den kom och hjälp oss! sa David. 
Hon släppte dikten på golvet. 
Katt saken stod och stirrade på tindra och sen på dikten. 
-vad i hela?! sa Sara och kollade när katt saken sprang fram till 
tindra. 
-ah! sa Tindra. 
-vänta, stå still och vänta! sa David. 
Den sprang fram till henne. 
-han eller hon står still...sa Tindra för sig själv. 
Den började och gosa med hon. 
-han eller hon är bara gosig tror jag! sa Tindra. 
-jag ser det! skrattade David. 
Den stora katten kollade på dikten. 
-purr? Sa katten. 
-kan katten prata?! sa Sara högt. 
-vad...sa Bella när hon kom ner. 
-vad händer här?!!!!!! skrek Bella högt. 
-den värkar gilla mig! sa Tindra och skrattade 



-hon heter Fluffy. sa Freja 
Freja var en snäll tjej hon är yngst på skolan hon är 11 år. 
-du har rätt tindra hon är jättegosig. sa Freja. 
-Freja! sa Tindra glatt. 
-vad gör du med det där pappret? sa Freja. 
-det är en dikt. sa Tindra. 
-kolla själv. sa Tindra. 
Hon läser dikten. 
-vad..i… sa Freja. 
-ja,jag undrar samma sak! sa Tindra. 
Då klev Fluffy av henne. 
Hon gick upp igen. 
Hon gick till biblioteket. 
David gick med henne in dit. 
-vad vill du… sa Tindra. 
-jag vill bara att du ska vara säker… sa David. 
-jag behöver ingen vakt efter mig… sa Tindra. 
-men ändå...sa David. 
-Tindra är du där uppe? sa Sara och Freja. 
-jadå,det är jag. sa Tindra. 
-vi kommer upp vi också. sa Sara. 
De alla gick till biblioteket. 
-det är ganska mörkt här...sa Freja. 
-ja,men vi måste kolla lite grann...sa Tindra och David. 
De gick och gick. 
Till slut kom de till en vägg som de tyckte såg konstig ut. 
-varför ser den så olika ut...sa Tindra. 
-för att den är konstig...sa Sara. 
-det finns säkert en spak eller något...sa David. 
-ganska ologiskt...sa Freja. 
-men vi kan kolla i alla fall...sa Tindra. 
De letade och letade till slut hittade Tindra och David en knapp. 
-vad är det här…? sa Tindra. 
-vet inte...sa David. 
-hörni vi har hittat något! sa David och Tindra. 



-vi kommer! sa de andra. 
När de andra kom så råkade Sara trycka på knappen. 
-ah! sa Sara. 
Hon föll ner i ett hål och de andra kollade ner. 
-ow det gjorde ont...sa Sara. 
-hjälp! sa Sara. 
De tog ett rep och kastade ner. 
De gled ner för repet. 
-vi är här...sa Tindra och Freja. 
-hur kan det vara en stor gruva under skolan…? sa Sara. 
-det undrar vi också...sa Tindra och David. 
Då hoppade katten ner. 
Tindra fångar den men får ett sår på ryggen. 
-ow...sa Tindra och fick några tårar. 
-hur gick det? sa David. 
-det gick bra...tror jag...sa Tindra. 
David fick ett sår på knät. 
-men hur gick det för dig? sa Tindra. 
-vi kan inte bara stå här! sa Sara och Freja. 
-okej vi kommer sluta tjata! sa Tindra. 
De såg en trappa upp. 
-där kan vi gå upp! sa David. 
-um...som om vi inte visste det...sa Sara och Bella. 
De gick upp igen. 
-vi går runt och kollar vad som finns...sa Tindra. 
De gick runt och kollade. 
-vad är det här…sa Tindra. 
Hon hittade en bok som låg på golvet. 
-jag har hittat något! skrek Tindra högt till de andra. 
De andra kom och kollade.. 
-vad står det…? sa Bella. 
-det står…sa Tindra. 
-en bok om katter...sa Tindra till de andra. 
-va...vad ska vi med den till? sa Sara. 
-ni kan lära er om kattmonstret...sa Freja. 



-vad tusan Freja! du kan inte bara komma fram så där hela tiden! 
skrek David när han hörde Freja. 
-åh...förlåt...sa Freja och började skratta lite grann. 
-vad gör du ens här i biblioteket? sa Tindra och Bella. 

 

  



KAP 6. 

Tindra hittade en bok som hette ‘‛en bok om katter‛‛. 
De tittade i boken. 
Klara gick förbi och hörde vad de sa. 
-jag ville komma och kolla vad ni höll på med öppna boken och kolla 
nu...sa Freja. 
-hehehe…nu kan jag höra vad de pratar om...tänkte klara till sig själv. 
-det står...sa Tindra. 

 

 

  



KAP 7. 

Och Tindra började att läsa. 
-katter gillar muffins??? sa Tindra och Bella. 
-Ja det verkar som det...sa Sara. 
-okej nu har jag lite mer fakta av kattmonstret...tänkte klara för sig 
själv. 
Det ringde de gick till klassrummet. 
-okej barn idag ska vi baka lite grann! sa Danny den nya fröken. 
Danny är brun hårig och har blå ögon hon är 25 år. 

 
 
 



 
 
 
-då kan vi börja! sa Danny. 
De började baka. 
-Okej så katt monstret gillar muffins...tänkte Klara för sig själv 
Hon tänkte och tänkte. 
Hon tog fram ett papper som det stod ett recept på. 
 
-det står: 3st ägg,4dl socker,3dl vetemjöl,6msk kakao,2tsk 
vaniljsocker,2krm salt och 200 gram margarin eller smält smör och 
sen in i ugnen...tänkte Klara för sig själv. 
 
Hon började att baka. 
Hon räckte upp handen. 
-jag kommer snart,klara…sa Danny. 

 

  



Kap 8 hämnden. 

Danny går till klara. 
-bra klara du har gjort ett dra jobb med muffinsen! sa Danny. 
-tack! sa Klara. 
-hmph… tänkte Tindra,Bella och Sara. 
Tindra gör muffins hon också. 
Hon gör likadana som klara gör. 
-nu kan ni sluta! sa Danny till klassen. 
Hon gick runt och kollade på allas bakverk. 
Hon kollade på Tindras sen på Klaras. 
-ni två har gjort likadana men det är okej för mig. sa Danny och ler 
Hon gick fram till Sara. 
Sara har gjort en chokladkaka. 
-bra,Sara. sa Danny. 
Hon gick runt. 
-nu får ni gå. sa Danny. 
Det är rast. 
Alla gick ut förutom 
Klara,Tindra,Bella och alla andra var inne. 
Tindra gick ner i källaren och tog med sig monstret. 
Monstret såg klara och började att spinna. 
-ah,kliv av mig! sa Klara. 
-varför gillar inte du henne? sa Tindra. 
-du behöver inte bry dig om det…! sa Klara. 
-hmph! sa Tindra. 
Klara sprang iväg och blev jagad av katten. 
-ha ha ha! fnissade Tindra. 
-nu behöver vi inte vara rädda för hon längre! fnissade Sara. 
Alla de andra började också att fnissa lite grann. 
 
 



 

  



Kap 9 

De följde efter Klara och den stora tigern. 
-hm…jag undrar var Klara gick och gömde sig…? Tänkte David. 
-mhm jag också,David… sa Tindra. 
-h...hur kunde du läsa mina tankar????? sa David. 
-duuuu tänkte inte….du pratade högt… sa Sara. 
-å….okej…det förklarar hur ni visste vad jag tänkte...sa David. 
-jaa...sa Bella 
De hittade Klara och monstret. 
De var ute på gården. 
Klara stod där helt still ute på gården. 
Monstret morrade åt henne. 
-stick här ifrån! skrek Klara 
-morr morr! sa Monstret 
Hon var helt liv rädd. 
Hon såg att de andra tittade på henne. 
-stå inte bara och kolla! hjälp mig i stället! Skrek Klara. 
-ja,ja,ja tyst vi kommer strax! Skrek David till baka. 
De sprang ner till skolgården. 
Freja följde med dem. 
-Freja du som är så bra med djur kan väl hjälpa hon? sa Tindra för 
att retas lite grann. 
-ja,ja sluta nu...hjälp mig istället!!!! sa Klara 
Freja gick fram till tiger monstret. 
Monstret började spinna och la sig på rygg och rullade runt. 
-han är ganska söt när man tänker efter. sa Klara 
-om du tycker att fluffy är så söt kan du väl erkänna att vi kan vara 
vänner eller? sa Tindra. 
-jadå nu förstår jag faktiskt att vi kan vara vänner! Sa Klara 
-men...jag vet inte hur man är vänner. Sa Klara 
-vi kan lära dig! Sa Sara,Tindra,David,Freja och Bella. 
-okej! Sa Klara. 
Fluff kom bakom de och de såg att det var tigerungar bakom henne 
som lekte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-åååh! Gud vad söta! Sa Klara. 
Tiger ungarna kollar på de. 
 
 
 
 



 
  
De stod bara där och kollade på de. 
De gick fram till de och klev upp i doms famn och spann. 
men den gula tiger ungen ville inte och bara satt där och kollade på 
Sara. Och Sara kollade på hon och blev lite rädd. 



 
 
 
 
 
 
 
Tindra och David gick iväg till det stora rönnbärs trädet. 
-Tindra? Sa David nervöst. 
- Ja? Sa Tindra. 
- Jag...jag tror att jag gillar dig...ganska mycket faktiskt…! Sa David. 
- Jag gillar dig också! Sa Tindra och log mot David. 
De gick tillsammans hand i hand till solned 



gången och de fick ta med sig en av tigerungarna för fluffy. 

 
  
tigerungen spinner när de kollar på hon. 
- Tindra...du är så söt…! Sa David och kollade henne i ögonen. 
- sötis! Sa Tindra och kollar tillbaka på honom. 
De kollade varandra i ögonen. 
De satt sig ner på marken. 
De satt sig närmare varandra. 
-j….jag älskar dig…! Sa Tindra och generade. 
-och jag dig…! Sa David och generade., 
De pussade 1 min ungefär. 
Tindra generade när han pussade henne. 
När de slutade så gick de ner till dem andra. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


