
 

 
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     Mördar Katten 
 
Kapitel 1: Ljuden 
-Hörde du? Frågar jag min vän Kimmie.  
-Nej, vad pratar du om? svarar hon.  
-Jag tyckte bara jag hörde något, säger jag och rycker 
på axlarna. Häxan Mrs.Grayham spänner blicken i mig.  
-Jobba på! Inget lek på mina lektioner! Säger Mrs. 
Grayham.  
Plötsligt ringer skolklockan ut. Jag drar snabbt åt mig 
mina böcker. Och joggar ut ur kemi salen. Jag går till 
mitt skåp och tar fram jackan. 
-Du, Ivie vad var de för ljud du hörde förut? Ska vi typ 
kolla upp det? Frågar Kimmie mig.  
-Uhm, visst men varför då? Det var bara ett ljud? säger 
jag. 
-Haha! Ska småungarna på skattjakt? Skrattar Jessica. 
Fast de är väl klart i de kläderna så är du redo att gräva, 
Säger hon och inspekterar mig från topp till tå.  
-Vad får dig att tro det? Suckar jag irriterat.  
-Nej inget, svarar hon och svassar iväg.  
-Alltså, jag blir så trött på den tjejen, säger Kimmie.  
-Ska vi utforska ljudet? frågar Kimmie mig.  
-Visst, vi ska till källaren, svarar jag. 
Vi såg oss omkring och smög ner mot källaren.  



 

-Säker på att det var underifrån du hörde ljuden? 
Frågar Kimmie mig.  
-Ja! Jag är jätte säker, svarar jag och ser mig omkring 
innan jag öppnar dörren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Kapitel 2: Rädslan 
 
 Vi smyger ner för trappan. Allting är svart, så jag tar 
upp telefonen och startar ficklampan och lyser upp mot 
taket och sedan ner på golvet. 
 Det luktar unket och fuktigt. Jag hör krafs ljudet igen, 
och börjar smyga. 
 -Schh, tror jag hörde något, viskar jag mot Kimmie. 
Längre fram i korridoren rörde sig något. 
 Det är som om jag fryser till is. 
 -Jag kände något vid mitt ben, viskar jag och det känns 
som om mitt hjärta slutat slå.  
Jag hör hur Kimmie skakar till. Jag börjar halvt att 
skaka jag med. 
Det kändes som en katts päls? Men jätte sträv. 
Jag tar fram telefonen och lyser mot golvet. 
Jag såg en röd färg på golvet, eller är det. . .blod? 
-Du, känner du lukten? Den är så, jag vet inte? Typ, 
blod lukt? Frågar Kimmie bakifrån.  
Och då känner jag också lukten, den är stark och lite 
obehaglig. 
-Jo, usch vilket äcklig lukt! Svarar jag med obehag i 
rösten. Plötsligt hör vi krafs på golvet. Som om någon 
drar kniven i kastrull.  
-Ah, gud vad är det för ljud?! Säger Kimmie skärrat.  
- Jag vet inte, vi borde verkligen gå här ifrån nu! Säger 
jag och håller hårt för öronen.  



 

Vi börjar röra oss mot dörren snabbt. Men när jag 
tänker trycka upp dörren så värkar någon trycka igen 
den, eller hålla emot. 
 Sedan hör vi ett ljud som låter som någon slags nyckel 
som vrids för att låsa en dörr.  
-Hahaha, så enkelt är det ju inte på skattjakt? Säger en 
för välbekant röst. Jessica. Hennes kompanjoner 
skrattar också.  
-Nej! Alltså hon var tvungen? Säger jag högt och 
irriterat.  
-Tydligen, men det enda vi kan göra är att skrika oss 
hesa och banka på dörren? Säger Kimmie nedlåtet. 
-HALLÅ! ÖPPNA UPP! Skriker Kimmie, medans hon 
bankar på dörren. 
Jag sätter mig ner på golvet, medans Kimmie fortsätter 
skrika.  
-Det är lönlöst Kimmie, suckar jag. 
-Vadå, ska vi sitta här tills vi ruttnar? Säger Kimmie 
irriterat. Jag suckar högt. Plötsligt studsar Kimmie upp. 
-Vad gör du? Frågar jag.  
-Jag hörde någon där, HALLÅ! ÖPPNA! Skriker Kimmie.  
Då hörs ljudet av en nyckel igen. Äntligen räddad. 
-Vad gör ni ungar här? Säger vaktmästaren Herman. 
-Jo, eh vi typ skulle hämta. . . .eh nya papper? Säger jag. 
-Säker på det? Kom med här, säger Herman. Jag och 
Kimmie och jag följer snällt med. 
 
-Tror du vi får kvarsittning? Viskar jag till Kimmie. 



 

-Tja, vi får hoppas på det bästa, viskar Kimmie till mig. 
Herman öppnar en dörr till ett litet rum. Rummet hade 
ett skåp, ett bord och några stolar.  
-Välkommen till mitt krypin, säger Herman. 
-Tack? Säger Kimmie frågande. 
-Ditt krypin? Säger jag och ser frågande mot Herman.  
-Haha, nej jag kallar det bara mitt kryp in för jag har 
det för mig själv, svarar Herman och skrattar. Han tar 
fram bullar, saft och tre glas. 
-Nå, vad var det ni gjorde i källaren? Frågar Herman 
och höjer på ena ögonbrynet. 
-Jo, asså. . .ehm, det var så att på kemi lektionen så 
hörde vi konstiga ljud, börjar jag och åt en bit av min 
bulle. 
-Så på rasten ville vi kolla in det, så vi gick ner i 
källaren, avbröt Kimmie mig. 
-Sedan stängde Jessica dörren, eller rättare sagt låste 
den, så vi kom inte ut, fortsatte jag. 
-Tja, sedan kom du och halvt räddade oss, avslutade 
Kimmie och tog en klunk av saften. 
Herman nickade förstående. Han satte sig till rätta och 
suckade. 
-Ja, den där Jessica är då en riktig bråkstake, suckar 
Herman. Men jag ska ta och prata med henne. 
-Säkert? Tack, hon är så jobbig mot oss, säger Kimmie 
glatt. 



 

-Tja, jag har väl inget bättre för mig, säger Herman och 
ler. Jag och Kimmie tackar för fikat och lämnar 
Hermans lilla krypin.  
-Alltså, Herman är ju rätt schysst, säger Kimmie och ler 
mot mig. 
-Ny favorit lärare? Skrattar jag åt Kimmie. 
-Josh är inte så bra längre, fortsätter Kimmie. 
Jag skrattar åt Kimmie igen, sedan går vi hemåt. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Kapitel 3: Affischen 
 
Så, ny dag och nya möjligheter. Eleverna står vid 
skåpen och småpratar i olika grupper. Kimmie kommer 
springande mot mig. 
-Ivie! Ropar hon. 
-Ja, säger jag och ser frågande på henne. 
-Har du inte hört? Säger Kimmie och tittar förvånat på 
mig. 
-Nej, eller vad pratar du om? Svarar jag och tittar 
frågande på henne. Kimmie tar tag i min arm och drar 
mig mot tavlan om aktiviteter eller annat som händer 
på skolan. En tidning sitter fast med en nål på tavlan. 
-Ska jag läsa? Frågar jag Kimmie. 
Hon nickar och jag börjar läsa: 

 
Café stängs ner! 

Cafét Kringlan stängs ner, ägaren går i pension och det 
välkända cafét kommer ha utförsäljning och REA på 
alla kakor och godsaker mm. 
 
Kunderna var förtvivlade när de fick reda på att caféts 
ägare ska gå i pension. Cafét har haft många besökare, 
men kommer nu antagligen stängas. Ägaren säger att han 
kommer nog inte orka ta hand om cafét själv, om han inte 



 

får hjälp eller att fler ungdomar vill ta chansen som 
konditor, eller servitör.  
Cafét är känd för deras sockriga kringlor, eller deras 
gudomliga prinsesstårtor. Cafét har haft turister som har 
berömt Anders Gröndal för hans fantastiska jobb med alla 
godsaker på cafét.  
Cafét ska nu få turistdiplom av själva stadens borgmästare 
för att ha blivit stadens största turistattraktion. 
 
Reporter: Isabell Linndal 
Foto: Mikael 
 
Läser jag högt ur tidningen och vänder mig sedan mot 
Kimmie. 
-Vad är det med det här? Ett café stängs? Ser jag 
frågande mot Kimmie. 
-Nej! Alltså andra sidan, någon har vänt den! Säger 
Kimmie och vänder den. 
 
 
 
 

Monster I Källaren? 
Många skolors elever har hört ljud från källaren och 
elever har försvunnit spårlöst. Lärare säger att de hört 
elever skrika men aldrig funnit dem var de är. 
 



 

Finns det monster i källaren eller vad är det som händer? 
Med oss har vi Törnä skolan och Gällö skolan och nu 
berätta vad de fått vara med om. 
-Det börjar med att vissa elever hör konstiga ljud på 
lektioner, och tydligen vill kolla upp det. De kollar upp det 
på rasten, de flesta har gått ner i källaren. Men efter det 
inte kommit tillbaka. Ett stor mysterium, enligt oss på 
Törnä skolan, Säger rektorn på Törnä skolan. 
-Samma sak för oss på Gällö skolan, bara att vissa har 
tagit sig enda till vinden för att kolla upp ljudet, Säger 
rektorn på Gällö skolan.  
Föräldrar är oroliga för deras barn och hoppas på det 
bästa. De säger att det är en mördar katt, andra säger det 
är en demon. Men vem vet? Kanske det är en ande? 
Mer om detta på hemsidan. 
 
Reporter: Annis Larrson 
Foto: Krister Borg 
 
Läser jag högt, och vänder mig mot Kimmie. 
-Wow, tror du att det var monstret vi hörde? Säger jag 
och tittar förvånat på Kimmie.  
-Ja, jag vet! Vi kunde seriöst ha dött där nere! Säger 
Kimmie. 
-Alltså Jessica kunde dödat oss! Den fjortisen! Suckar 
Kimmie.  
-Ja, snart kommer jag snacka med rektorn, detta är för 
tusan inte okej! Säger jag och känner hur ilskan stiger i 



 

mig. Vi kunde ha dött tack vare den där dumma ungen! 
Jag suckar högt. 
-Är det alla pratar om just nu? Frågar jag och ser på 
Kimmie igen. 
-Tror det, annars är det väl Jessicas nya outfit som 
tydligen kostade tusen kronor, suckar Kimmie. 
-Är du avundsjuk? Säger jag och flinar mot Kimmie. 
-Eh, nej! Eller jo kanske lite, den var väl ganska snygg 
endå? Säger Kimmie och rodnar lite. 
Jag skrattar åt henne. Att hon är avundsjuk på kläder? 
Haha, jag förstår inte hur världen fungerar längre. Jag 
ser på Kimmie, men hon tittar ner i telefonen. 
-Vad gör du? Frågar jag. 
-Ehm, kollar typ upp hur mycket Jessicas kofta och 
jeans kostar. De ska finnas på en app här, säger Kimmie 
och fortsätter scrolla ner. 
 Jag nickar åt henne och går mot mitt skåp. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Kapitel 4: Upptäckten 
 
Kimmie och jag börjar gå mot lektionen, jag  ska ha 
bild. Kimmie går med näsan i telefonen. 
-Ska du ha bild? Frågar jag och tittar på Kimmie. 
-Va? Nej engelska, svarar Kimmie. 
Jag nickar. Klockan ringer och jag börjar jogga mot bild 
salen. När jag kommer in stirrar läraren på mig. 
-Trettio sekunder försen, tur för dig att jag är på gott 
humör idag, säger Mrs. Grayham och blänger på mig. 
-Förlåt, säger jag och himlar med ögonen. 
Häxan nickar åt mig att sitta ner.  
Jag gör som hon säger och lägger ner mina saker på 
bordet. Jag tar fram penslar och lite färger. Sakta tar jag 
muggen och går mot handfatet, fyller den till mitten 
och går tillbaka. 
Plötsligt hör jag ljuden igen, samma ljud som i källaren. 
Jag ser mig omkring ingen värkar känna av dem. Jag 
tittar upp och häxan börjar prata. 
-Idag ska vi rita fantasi djur. Helst att ni gör dem så de 
har. . .börjar häxan men blir avbruten av ljuden. Vad är 
det nu, jag tittar mig omkring. Vad kan förknippas med 
källaren här uppe? Hmm. . . .kanske rören? Eller 
luftkonditoneringen?  



 

-Ivie! Sluta dröm! Jobba på, säger häxan och blänger på 
mig. 
-Jag gör ju det, säger jag och blänger tillbaka. 
 
Klockan ringer ut. Jag plockar undan och joggar ut. Jag 
såg mig omkring, Kimmie var ingenstans. Jag suckar, 
får väl kolla upp det själv. Alltså måste jag kolla källaren 
själv. Usch!  
Jag ser mig omkring och smyger mot källaren. Nu har 
jag telefonen beredd med ficklampa. Sakta ställer jag 
dörren på glänt så jag kan lätt ta mig ut. Den äckliga 
och unkna lukten.  
Jag ser mig omkring hela tiden. Det finns inget läskigt 
här Ivie! Skärp dig bete dig inte som en treåring. Sedan 
hör jag ljudet av någon som skrapar i botten av en 
kastrull. Jag lyser mot ljudet.  
Då ser jag en brun svart katt som har klorna mot 
väggen. Men mycket större än katten jag har hemma. 
Den har lite röd acktig färg i pälsen. Den är ungefär 
precis tio meter ifrån mig. Den smyger emot mig, som 
om den ska attackera när somhelst. Den mera blänger 
på mig, vilket får mig att tänka på häxan. Jag skrattar 
lite, men ångrar mig genast när jag ser hur katten 
kommer emot mig. Hjärtat slår hårt i bröstet. Pulsen 
stiger högt. Gud vad dum jag är kommer ner här helt 
ensam.  
Jag ser på katten igen nu är den max tre meter ifrån 
mig. Den fräser och visar rygg. Wow! Herregud vilka 



 

vassa tänder sådana där tänder har inte Alfie, min katt. 
Och hennes tänder är vassa. Jag börjar att springa mot 
dörren. Jag här hur den fräser bakom mig. Rum efter 
rum flyger förbi när jag springer. Äntligen ser jag 
dörren och trycker upp den, men stänger den snabbt 
med en smäll. Jag hör hur katten fräser och skrapar på 
dörren. 
Jag ser till att den är riktigt stängd innan jag börjar gå 
mot mitt skåp. Jag ser Kimmie och springer fram till 
henne. 
-Ivie! Var har du varit har letat efter dig överallt! Säger 
Kimmie oroat. 
-Du kommer inte tro mig, jag var i källaren och- 
Kimmie avbryter mig. 
-Vad gjorde du där?! Det var väl dumt, säger Kimmie 
och stirrar på mig. 
-Låt mig prata klart, snälla det är viktigt, säger jag och 
tittar allvarligt på henne. Kimmie nickar och jag 
fortsätter:  
-Som sagt så var jag i källaren och då hörde jag du vet 
ljuden som om någon skrapar i en kastrull. Jag lyste dit 
med min telefon och får syn på en katt, fast den var 
större en Alfie. Den satt där med klorna mot väggen, 
som om den liksom gjorde ljuden. Sedan stod jag där 
och tänkte och då kom den närmare sen typ jaga den 
mig genom källaren. När jag smällde igen dörren så 
fräste den och klöste på dörren, säger jag med andan i 
halsen. 



 

-Wow, du har varit med om mycket på denna lilla 
stund, säger Kimmie häpet. 
-Men vad ska vi göra, säga till en lärare? Säger jag och 
ser på Kimmie. 
-Jag tror nog inte det skulle tro oss tyvärr, säger 
Kimmie nedlåtande. Jag nickar och fortsätter att tänka.  
-Det ringer snart så vi ses på lektionen, säger Kimmie 
och går till sitt skåp. Sedan ringer det till lektion. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Kapitel 5: Dikten 
 
  
Nu är det lunch, torsk och potatis. Inget jag skulle vilja 
äta. Hoppas det finns vegetarisk mat idag. Typ wook 
eller så. Jag har precis lagt ifrån mig böckerna i skåpet 
och går in genom sväng dörren. Som tur var fanns det 
wook så jag la upp lite på min tallrik och tog lite 
grönsaker. De flesta bord var upptagna av pratande 
elever. Jag såg mig omkring i lokalen, överallt var det 
fullt med människor. Man ser hur folk hugger i 
potatisarna med knivarna och det ger mig en konstig 
känsla. Folk äter som dårar smaskar i sig maten. När jag 
gått runt ett tag ropar någon mitt namn. 
-Ivie! Här borta sitt med oss! Det är Kimmie som ropar 
och jag vänder mig om, Kimmie vinkar åt mig och jag 
går och sätter mig bredvid henne. Sen när började 
Kimmie hänga med Alisha och Jason? Aja, det behöver 
jag inte tänka på nu. 
-Har du läst alla flygblad? Säger Alisha riktat mot mig. 
-Flygblad? Säger jag och ser frågande mot henne. Hon 
nickar. 
-Det verkar vara en elev som sagt att alla som tror på 
“fantasi” monster är töntiga, säger Alisha.  Jason nickar 
instämmande. 



 

-Va? Får jag se? Säger jag och Alisha börjar rota i sin 
lilla väska, hon räcker fram ett ihop knölat papper. Jag 
läser tyst:  

     Fantasi monster 
Fantasi monster? Va, alltså haha gud vad barnsligt. Du är 
väl inte en sådan mes eller? En elev på skolan säger att 
hen själv har sett ett sådant. Någon mördar katt som går 
lös i källaren, ha! Så barnsligt.  
 
 
-Vem tror ni skrivit detta? Säger jag och tittar på 
resten. Jag börjar genast tänka på katten i källaren. 
Handlar denna text om mig eller? Jag svalde ljudlöst 
-Jag tror det är Jessica, hon låste ju in oss i källaren, 
säger Kimmie.  
Jag nickade åt henne. Men hur skulle hon veta det? Såg 
hon mig eller vad? 
-Men varför? Jag menar är det inte lite lågt att skriva 
flygblad? Säger jag och de andra nickar instämmande.  
-Jag går och hämta mjölk, säger jag och lämnar bordet. 
De andra nickar igen fast de har börjat använda 
telefonen. Jag går fram till mjölk maskinen.  
Jag fyller glaset och vänder mig. Fast när jag vände mig 
om gick allt väldigt snabbt, det slutar med att jag fick 
hela mjölk glaset över mig. 
-Ops, säger Jessica och flinar innan hon svassar iväg. 
Jag suckar och känner hur hela tröjan är blöt. Jag går 



 

mot bordet och kollar efter en lärare. När jag kommer 
tillbaka frågar alla vad som hänt. 
-Jessica hände, säger jag och suckar irriterat. De 
nickar. 
-Gå till en lärare, säger Jason. 
-Men den närmsta är bibliotekarie, säger Kimmie. Jag 
nickar och går mot utgången, biblioteket är alldeles 
bredvid så det tog inte så lång tid att gå dit.  
-Titta, säger Alisha och pekar mot dörren in till 
biblioteket. På dörren sitter samma flyblad. 
-Äh, den som skrivit den är bara dum, säger Kimmie 
och drar ner lappen och knölar ihop den. Och går in till 
biblioteket. 
 
 
 
 

 



 

 

Kapitel 6: Boken 
 
När  vi kom in till biblioteket såg vi först ingen, inte vid 
lånedisken.  
-Hallå? Ropar Alisha ut, men får inget svar.  
-Vad falls, hör vi en liten röst bakirån en av 
bokhyllorna.  
-Ursäkta att vi stör men, en tjej kom och typ hällde 
mjölken över våran kompis och vi vill gärna att du 
pratar med henne, det finns inga andra lärare i 
närheten, säger Kimmie riktat mot damen som 
kommer fram bakom bokhyllan.  
-Vad är det du säger? Ja du kan sätta dig i vilohörnan så 
ska vi ta ett snack med den tjejen, vad hette hon? Säger 
damen och går mot dörren. 
-Hon heter Jessica. Jessica Holmgren tror jag, säger 
Jason. 
-Jaha, men vila du då så ska jag gå och prata med 
henne, säger damen och nickar mot vilohörnan. Och jag 
går dit och sätter mig, de andra satte sig på stolarna 
runtom soffan. 
-Uhm, kan ni typ leta efter en bok om typ katter? Säger 
jag och tittar lite på de andra. 
-Om katter? Säger Jason och skrattar. 
-Katter, ja! Säger jag och himlar med ögonen. Jag såg en 
katt i källaren okej. 



 

-Visst, katt bok ska de bli, säger Alisha och går iväg 
med handen upp i luften som superman. Vi skrattar 
och efter ett tag kommer hon tillbaka med en bok. 
-Funkar katt ungar, säger Alisha och kliar sig på 
huvudet. 
-Jag tror det, säger jag och skrattar åt henne. Hon ger 
mig boken och jag öppnar den. 
 
 

Fakta Om Katter 
 

En katt kan leva i kan leva 1520 år, om den blir väl 

omhändertagen. Olika raser har också olika 

levnadsålder. Det finns katter som blivit upp emot 30 i

år, men detta är väldigt sällsynt. Katten är 

beroende av sin ägare hela livet, den ser på sin ägare 

som den en gång såg kattmamman, som den som ger 

den mat, värme och trygghet. 

En katthona kan para sig med flera hanar under 

löpperioden, och kan därför få en kull med helt olika 

färger på kattungarna. Katthonan är dräktig i nio 

veckor och kattungarna är blinda och döva när de föds. 



 

Under de tre till fyra första veckorna är de helt 

beroende av kattmamman, som förser dem med näring 

och håller dem rena. Vid 10 dagars ålder öppnar 

kattungarna ögonen och vid tre veckor kan de stå på 

sina små ben, höra och se. När kattungarna blivit fyra 

veckor kan de börja äta fast föda och vid sju veckor kan 

de springa, hoppa och klättra. 

 

-Det här hjälpte inte så mycket, och det liknande inte 
något som hade med katten i källaren, säger jag och ser 
på de andra. De andra nickar mot mig och sedan ställer 
sig Kimmie upp. 
-Vi får väl hitta en bättre bok? Säger Kimmie, och går 
iväg. Det gör Jason också, Alisha är den enda som 
stannar. 
-Du kanske vill ha torra kläder? Säger hon och ser på 
mig, jag nickar. 
-Gärna det finns nog något i mitt skåp, säger jag och 
letar efter nyckeln i min ficka, när jag hittar den räcker 
jag den till Alisha. 
-Här, säger jag. 
-Okej, något speciellt du vill ha annars? Sägerhon och 
nickar mot mig. 



 

-Nej tack, säger jag och Alisha går mot dörren. Snart 
kommer Kimmie fram med två böcker. 
-Jag hittade två husdjurs böcker kolla i dem, säger hon 
och räcker fram båda. Jag tar emot dem och nickar.  

  
Katt 

Katt, även känd som tamkatt, är ett relativt litet, 
smygjagande rovdjur i familjen kattdjur och ett vanligt 
sällskapsdjur i stora delar av världen. Vildkatten blev 
tidigt tämjd av människan som nyttodjuret för att hålla 
efter skadedjur eller för sällskap, både på landet och i 
stadsmiljö. Till havs har man sedan gammalt haft 
skeppskatter som skyddade mot gnagarangrepp på tåg och 
proviantförråd. Dessutom kan katter vara underhållande 
för många människor, med tillgivenhet, och används även 
i terapuetiskt syfte vid psykisk ohälsa. Dock begränsas 
användningen av att många människor får 
allergireaktioner mot ämnen i kattens saliv, urin eller 
talgkörtlar. På många platser runt om i världen, speciellt 
på öar utgör introducerade katter ett stort hot mot andra 
djur, exempelvis markhäckande fåglar. 
 
Läser jag tyst för mig själv. När jag bläddrar en sida ser 
jag att någon har rivit av en del från katt sidan. Märkligt 
tänker jag. 
-Jag tror detta räcker, men det finns inte riktigt någon 
bra text som stämmer in på katten i källaren, säger jag 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rep
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terapeutisk


 

och tittar upp på Kimmie. Hon nickar och sätter sig 
bredvid mig.  
Så öppnas dörren  och in kommer Alisha. 
-Här, säger hon och ger mig en påse. Jag tar emot 
påsen. 
-Jag går och byter om på toaletten, säger jag och ställer 
mig upp. Jag går och byter om på toaletten. 
När jag bytt om och gått tillbaka, sitter alla med deras 
mobiler.  
-Ska vi gå till lektionen? Säger jag och ser på dem. 
-Mm, säger de andra och ställer sig upp, men 
fortfarande har de blicken fäst på mobilen. Och vi 
börjar gå mot lektionen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

Kapitel 7: Blandningen 
 
Idag fick vi jobba över, i kemi salen. Jag har läst på mer 
om katter på internet. Vi hittade ett recept på kattgodis 
som vi ska testa, “Simbas Special” heter receptet.  
-Vad behöver vi? Säger Kimmie och tittar på mig. Jag 
tittar på telefon. 
-Vi behöver: 1 ägg gula, lite riven ost, 1 liten näve 
uppblött torrfoder och en skink bit, säger jag och ställer 
mig upp. 
   Vi tar fram ingredienserna, en skål och olika mått. Jag 
börjar läsa upp vad som står: Blanda ägg gulan och 
hälften av den rivna osten med en gaffel i kattmat 
skålen. 
   Sedan blandar du i det uppblöta torrfodret, ej vattnet 
häll bort det! Sedan tar du den andra hälften av rivna 
osten ok lägger ovan på. Lägg lite små skinkbitar och 
katt godisar på osten. Serveras genast, läser jag högt. 
-Så vi börjar med att blanda ihop ägg gulan och osten i 
en separat skål? Frågar Kimmie. Jag nickar till svar. Vi 
blandar i ägg gulan och hälften av rivna osten i skålen, 
samt efter ett tag blandar vi i de uppblöta torrfodret 
och resten av osten.  
-Är det allt? Frågar Kimmie. Jag kollar på telefonen 
igen. 
-Nej, vi ska ha lite skink bitar ovan på också, svarar jag. 



 

Vi skär upp små bitar av skinkan och sprider ut ovanpå 
röran.  
-Vola, säger Kimmie när vi tittar på röran, själv blir jag 
kräkfärdig.  
-Ska vi ta den till källaren? Säger jag. 
-Ja, men ska vi inte göra någonslags fälla? Fånga katten 
kanske? Säger Kimmie och ser på mig.  
-Ska vi typ få katten på våran sida? Säger jag. 
-Det kan vara smart, vi kan få den att typ attackera 
Jessica? Säger Kimmie. 
-Ja! Då kan hon för engångs skull låta oss vara! Säger 
jag och känner hur en pirrig känsla kommer i kroppen.  
   Vi tar skålen och går mot källaren. När vi kommer till 
dörren tar vi båda ett djupt andetag, sedan öppnar vi 
dörren och går in.  
   Det är mörkt somvanligt, men ingen katt syns. Men 
när vi nästan har kommit längst in i källaren så ser vi 
något som rör sig mot oss.  
   Sakta men säkert smyger den på oss, så vi ställer ner 
skålen och backar sakta bakåt. Katten håller ögonen på 
oss hela tiden men då och då tittar den på skålen. När 
den är precis vid skålen stannar katten och nosar på 
skålen.  
   Vi sätter oss på huk, katten börjar ta lite små bitar och 
äter dem. Tillslut trycker den ner huvudet i skålen och 
tar stora tuggor av maten. “Katten kommer älska det” 
stod det i receptet, och de hade verkligen rätt. 



 

   När allt var slut kom katten emot mig, hon strök sig 
mot mitt ben och kurrade. Jag böjde mig ner och 
klappade henne. 
-Hon är super söt ju, säger jag och håller ögonen på 
henne. 
Kimmie nickar och här sakta handen mot katten, hon 
klappar hennes mjuka päls.  
-Kan man behålla henne tro? Säger jag och ser mot 
Kimmie. 
-Jag vet inte, men jag vet precis vad vi kan göra mot 
Jessica nu, säger jag och flinar. 
-Oo, ja! Men efter,vad kommer hända med henne då? 
Säger Kimmie. 
-Jag kan prata med mamma ifall vi kan adoptera en 
katt, jag tror hon skulle älska det, säger jag och ler mot 
den svart/bruna  katten. 
Katten sträcker på sig och somnar. 
 

 



 

Kapitel 8: Hämden 
 
När vi suttit i källaren ett långt tag och bara pratat 
medans vi kelat med katten, kollar jag på klockan. 
-Men gud! Klockan är nästan sju, säger jag och ser på 
Kimmie. 
-Redan? Men vad ska vi göra med katten? Säger 
Kimmie och klappar katten. 
-Ja, men undrar ifall vi kan smuggla in den i mitt rum, 
och så tar jag med den imorgon? Säger jag. 
-Mm...okej, men ska vi skrämma Jessica då? Det 
kommer bli kul! Säger Kimmie glatt. 
-Joe, men vi borde verkligen gå hem nu. Och mamma 
kommer nog gilla katten, säger jag. 
-Okej, men då går vi, säger Kimmie och ställer sig upp. 
   Vi börjar att gå mot dörren,katten går snällt bredvid 
mig. Jag skjuter upp den tunga dörren, katten smiter ut 
men stannar direkt efter den gått ut. Jag och Kimmie 
går också ut, vi ser oss omkring inga är här. Helt tomt. 
Jag går till mitt skåp tar ut min väska och går mot 
dörren. Katten håller sig vid min sida. Kimmie kommer 
springande. 
-Ska du inte döpa katten? Säger Kimmie när vi går. 
-Jo, men till vad? Säger jag och kollar när katten joggar 
bredvid min fot. 
-Vi kan väl kalla den, hmm...Yussi? Säger Kimmie. 



 

-Ja, det är väl gulligt. Från och med nu heter du Yussi, 
säger jag och ser ner på Yussi. Hon mjaoar högt, men 
endå glatt. Och vi fortsätter gå hem. 
   När jag kommer hem ringer jag Kimmie. 
-Kimmie, jag fick behålla Yussi! Säger jag glatt. 
-Gud vad kul! Men vi ses imorgon? Säger Kimmie. 
-Ja visst! Men god natt, säger jag. 
-God natt, svarar Kimmie och jag lägger på. 
När jag kommer till mitt rum springer Yussi fram till 
mig, jag lägger mig i sängen vrider mig och ser på Yussi 
som lagt sig bredvid min kudde. 
-God natt Yussi, säger och somnar. 
 
Nästa dag. 
Jag går till skolan och Yussi springer lätt bredvid min 
sida. Min telefon börjar vibrera, det är Kimmie. 
-Hejj! Säger jag när jag svarar-Hej! Du har Yussi med 
dig? Så Jessica kan få sig en läxa, säger Kimmie 
exalterat. 
-Ja då, men vi måste ju gömma henne för lärarna, säger 
Kimmie. 
-Mm, kanske. Men ska vi locka Jessica till källaren och 
så gör vi så att Yussi springer emot henne så hon blir 
jätte rädd, säger jag och känner hur den pirriga känslan 
stiger i magen.  
-Ja, men vi ses på skolan. Hej då! Säger Kimmie och 
lägger på. 



 

   När jag kommit till skolan ser jag Jessica och hennes 
kompanjoner. De sitter där översminkade och ser 
flinande mot mig. Jag himlar med ögonen och går in.  
  Väl inne kommer Kimmie emot mig. 
-Du jag har en idé! Säger hon och stor ler mot mig. Jag 
nickar att hon ska fortsätta och hon börjar prata. 
-Vi gör så att Jessica och hennes slavar går in i källaren 
till återvändsgränden, där har vi ställt en matskål åt 
Yussi. När de kommit längst in, säger vi åt Yussi att hon 
får ta maten. Då kommer de garanterat bli rädda, och 
sedan går vi ut med Yussi i famnen så kommer hon se 
att det var vi, säger Kimmie och hån ler. 
-Smart! Men då går vi och lägger in maten i källaren, 
säger jag och vi börjar gå. 
   När allt är klart kommer jag att tänka på en sak. Hur 
ska vi få Jessica att ens gå till källaren? 
-Men Kimmie, hur ska vi få dem till källaren? Säger jag. 
-Jag har en idé, säger hon och ler mot mig. 
    Vi går ut ur källaren och vid Jessicas skåp står dem. 
Vi går fram till Jessica och hon ser irriterat på mig. 
-Du Jessica, jag hörde att i källaren har några elever 
smugglat in jätte dyrt nytt smink! Säger Kimmie med 
iver i rösten. 
-Va? Är det sant? Säger Jessica. 
-Ja, kom nu! Längst in i källaren, säger jag och ler mot 
dem. 
Jessica och de andra småspringer mot källaren, jag och 
Kimmie stannar vid öppningen. När vi hör att de är 



 

nära återvändsgränden släpper vi lös Yussi. Vi hör hur 
de skriker och skor mot marken. Vi gömmer oss ser när 
de springer ut.  
   När vi tror att inga av Jessicas slavar eller hon själv är 
där går vi och öppnar åt Yussi. Yussi går nöjt ut ur 
källaren. Vi skrattar nöjt och går mot våra skåp 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Kapitel 9: Sanningen 
 
När jag stått vid skåpet ett tag kommer jag att tänka på, 
vem skrev affischen? Vem skrev dikten? Hur kommer 
det sig att Yussi fanns i källaren och sedan klassats som 
monster? 
  Frågorna snurrar i mitt huvud. Man kanske kan fråga 
Herman? Eller kan det till och med varit Jessica?  
-Kimmie? Säger jag. 
-Mhm, säger hon och har blicken i mobilen. 
-Vem tror du skrev affischen? Och vem lämnade Yussi 
källaren? Säger jag, och mitt huvud är forfarande full 
med tankar. 
Kimmie suckar. 
-Alltså du, jag har ingen aning, säger Kimmie. 
-Okej, säger jag och suckar tungt. Ska vi gå och prata 
med Herman kanske? Fortsätter jag. 
-Det kan vi nog göra, säger Kimmie och ser upp från 
mobilen.  
-Då går vi, säger jag och ler. 
   Vi smyger mot Hermans vaktmästar vrå, men då 
händer det jobbiga. . .  
-Stopp! Och var är ni mina unga flickor på väg? Hör vi 
häxans gälla röst ropa. 
Vi stannar precis och rör oss inte ur fläcken. 



 

-Ni vet att man ska vara ute på rasterna! Och speciellt 
inte smyga omkring i korridoren! Säger hon igen. 
-Alltså, vi . . .eh, vi skulle prata med vaktis. Han ska 
vara med i typ en skoltidning? Säger jag snabbt. 
-Jasså, men jag tror han är upptagen just nu! Säger hon 
och ser skarpt på oss. 
-Men vi har pratat med Herman, han sa att det va okej 
nu vid lunch rasten, säger Kimmie. 
-Jaha, men då får jag väl följa med och höra om det är 
sant, säger hon och går till Hermans dörr. En högljudd 
knackning kommer från dörren när hennes knogar slås 
mot dörren. 
   Sakta öppnas dörren och en förvånad Herman syns i 
dörröppningen. 
-Dessa flickor har berättat för mig att dem ska få skriva 
en artikel om dig till skoltidningen, men jag antar 
förstås att de ljuger, säger hon och ler mot Herman. 
Herman ser på oss med frågan i blicken, men jag 
försöker ge honom en blick så han fattar att han måste 
ljuga med oss.  
Till min förvåning så ljuger han rakt i ansiktet på häxan. 
-Jo men visst skulle de göra det! Jag undrade när ni 
skulle komma, säger han och ler välkomnande. Häxan 
stirrar förvånat på Herman.  
-Jaha, nemen då så, säger hon och man kan se hur hon 
rodnar med blicken.  
  Jag och Kimmie stiger in i Hermans rum. Vi sätter oss 
vid bordet och Herman ser på oss. 



 

-Nu förklara vad i hela friden detta handlar om? Säger 
han. 
-Jo vi hade lite frågor, inte om skoltidningen, men när 
vi skulle gå till dig så kom häx- nej jag menar Mrs. 
Grayham och stoppade oss, säger Kimmie. 
-Jaha, då hade ni tur att det var mig då, men säg mig nu 
vad ville ni fråga? Säger Herman och ler igen. 
-Du vet när vi var i källaren? Säger Kimmie och ser på 
Herman. Herman nickar. 
-Jo, vi kollade egentligen efter ett ljud vi hörde på kemi 
lektionen, säger jag. 
-När vi kom ner möttes vi av en jätte stor katt, den sköt 
rygg och fräste mot oss, sedan kom den emot oss och vi 
vart rädd men då stängde Jessica in oss, fortsätter 
Kimmie. 
-Efter det kom det upp en affisch på skolan om 
monster i källaren, sedan hade någon gjort små dikter 
om att man är feg ifall man tror på fantasi monster och 
satte upp sådana överallt, säger jag igen. 
Herman nickar och sväljer lite av sitt te. 
-Så vi undrade ifall du hade någon aning om vem som 
gjort detta, säger Kimmie och jag i kör. 
Herman suckar. 
-Ja ni har då vart med om mycket hör jag, men jag ska 
då berätta allt jag vet, säger han. 
Sedan börjar Herman att berätta: 
 



 

Jo för ganska länge sen, var det en liten kemisal nere i 
källaren, vi gjorde små tester lite hur somhelst. Då en dag 
var det så att en elev tog med sig en katt. Han sa: Jag 
hittade en katt på gatan ska vi disikera den? Sa han och 
nästan ingen svarade honom, vem ville disikera en katt 
egentligen? Men han gjorde det endå, han gav katten olika 
tester som katten sedan fick dricka.  
   Dagen var slut alla gick hem och pojken lämnade katten 
där i källaren. Jag som vaktis fick ju städa de mesta som 
smutsats ner. När jag kom ner i källaren var allting som 
vanligt trodde jag, men när jag var där och städade och 
höll på så hörde jag något bakom mig. 
   Jag ignorerade det, för vad skulle kunna finnas i 
källaren om inte jag? Efter ett tag hördes ljudet igen och 
det gav mig ganska kalla kårar. Men när allt var klart och 
jag skulle stänga och låsa, såg jag en fasansfull skepnad. 
Skuggan hade då fått katten att se ut som ett stort lejon. 
   Jag låste direkt och stack där ifrån, det var som tur det 
sista rummet att städa. 
 
Vi satt som förstelnade, Yussi var en helt ensam ute 
katt. Stackars Yussi, tänkte jag. 
-Så, wow, det där trodde jag aldrig, säger Kimmie och 
bryter tystnaden. 
-Ja den kan man väl säga, säger Herman. 
-Vi måste nog gå nu, säger jag och kollar på klockan. 
-Ja, säger Kimmie och håller med. 



 

-Men tack att ni kom och hälsa på, trevligt att få lite 
besök, säger Herman och ler stort. 
Vi tackar för fikat och går. Vi hade faktiskt väldigt 
trevligt hos Herman. Fast nu missade vi ju lunchen, så 
vi springer istället till lektionen. 
 

 
  



 

 


