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Kapitel 1: Ljuden 
 
Hörde du ljudet?, sa Erik högt till Tomas. 
Erik tittade på Tomas som nickade och undrade vad det 
var som lät. 
Var tysta och lyssna nu, sa Peter. 
Dom var i Kemisalen och Peter, deras NOlärare hade 
precis gjort ett misslyckat experiment så hela klassen 
skrattade. Då blev han ännu argare än vanligt och det 
tyckte klassen var kul. 
Erik gick i 4:e klass och var en vanlig kille som gillade 
fotboll. Han hade kort rakt hår, blå ögon och gillade 
kläder med mycket färg. Tomas var hans bästa kompis. 
Dom hade känt varandra sen första klass och jobbade 
tillsammans på lektionerna. 
På rasten ska du få! hörde han någon säga från bordet 
bakom honom. Det var Pontus och han retade alltid Erik. 
Ibland knuffade han honom också och tog hans saker. 
Pontus var alltid elak. 
Erik och Tomas viskade till varandra. Det lät som något 
vrålade långt borta och krafsade och rev i väggarna, sa 
Tomas. Undrar vad det kan vara? 
Erik kände sig lite rädd men ville ändå veta varifrån 
ljuden kom och vad det var som gjorde dom men det fick 
vänta. Först måste lektionen ta slut så dom fick komma 
ut ur klassrummet. 



Kapitel 2: Rädslan 
 
Erik och Tomas var på väg till mattelektionen och gick 
och pratade om ljuden de hört under förra lektionen. 
Det kändes lite läskigt att höra, sa Tomas. 
Ja, jag blev lite rädd svarade Erik. Det kändes som 
ljuden kom djupt nerifrån på något sätt. Och det lät som 
om någon var arg på någonting. 
Då såg dom några rivmärken nere vid golvet i 
korridoren. 
Vad är det där?, sa Erik. Och bredvid rivmärkena såg 
dom ett lerigt stort fotavtryck. 
Läskigt! Vad kommer det ifrån?, undrade Tomas. 
Plötsligt ramlade Erik i golvet. Han hade snubblat över 
något och slog näsan så han började blöda näsblod. 
Dom hörde ett skratt och såg Pontus stå med en lång 
pinne i handen. Det var han som hade gjort så Erik 
ramlade. 

 



Klant! Kan du inte hålla dig på benen, skrattade han. 
Jag måste gå på toaletten sa Tomas. Vi ses sen. 
När kan gått kom skolans sjuksyster fram till Erik. Hon 
hade stått i andra änden av korridoren och sett vad som 
hände. Erik tyckte att skolsystern var snäll. Hon hette 
Erika och hade jobbat på sjukhus som kirurg innan hon 
kom till skolan. 
Gjorde du illa dig? frågade hon. 
Inte så farligt. Jag börjar bli van. 
Här ska du få sa Erika och bjöd honom på en liten 
sockerfri godis. Det brukar hjälpa med nåt sött när man 
er ledsen. Vi ses sen. 
   



Kapitel 3: Affischen 
 
Nästa morgon när Erik kom till skolan var han först av 
alla. Han hade åkt hemifrån tidigare än vanligt för han 
tänkte leta ledtrådar till varifrån de konstiga ljuden kom. 
När han gick in i skolan fick han syn på en affisch som 
satt på anslagstavlan i entrén. Där stod det: 
 
Hundvalp räddad ur brand 
En 6månaders hundvalp räddades ur lågorna då 
familjens hus brann ner. 
Natten den 28:e augusti började ett hus brinna vid Lundgatan i 
Sundsvall. Det började brinna i pannrummet och brandkåren kom snabbt 
dit och försökte släcka elden. Det var hopplöst och huset brann ner. 
Innan det hann dom i alla fall rädda en soffa, ett köksbord och den lilla 
hundvalpen Konrad. Ingen skadades utom att Konrad hade andats in lite 
rök. 

 
Vilken tur tänkte Erik att det gick så bra för hunden. 
Undrar vart dom bor nu? 
Då såg han att ett ett hörn på affischen hängde löst och 
fladdrade lite av vinden. 
Vad konstigt, tänkte Erik. 
Han gick fram och lyfte på hörnet och där på baksidan 
fanns en annan text. När han började läsa blev han lite 
rädd. 
 



 
Monster på Lucksta skola 
Elever har hört underliga ljud och sett konstiga saker på 
skolan. 
Under en tid har elever på Lucksta skola lagt märke till konstiga märken i 
skolans väggar. Det har varit långa rivmärken som av klor och det har 
också setts fotavtryck av långa smala fötter. Eleverna tror att det kan 
vara ett monster som bor i skolan men det säger lärarna att det inte är. 
Ännu har ingen hittat något monster men eleverna får inte gå ensamma 
ner i källaren. 

 
Erik blev först rädd när han läste om monstret men sen 
blev han mer och mer nyfiken. Jag ska hitta monstret 
tänkte han men undrar vart det kan vara. Jag passar på 
nu när jag är ensam här i skolan och så smög han iväg 
mot källaren. 



Kapitel 4: Upptäckten 
 
På väg ner för trappan hörde han plötsligt steg. 
Vad är det som kommer? undrade han lite rädd. 
Plötsligt stod skolsyster Erika där framför honom. Hon 
blev lika förvånad som Erik att det var någon annan på 
skolan så tidigt. 
Vad gör du här?, frågade hon. 
Jag kom tidigt för att jag inte kunde sova ljög Erik. 
Vad gör du själv här? frågade han. 
Hon svarade inte utan gick förbi honom i trappan och sa 
Vi ses sen. 
När Erik var ensam igen smög han ner för trappan och 
öppnade dörren till källarkorridoren. Han lyssnade om 
han hörde något och sen smög han sakta in i korridoren. 
Det var ganska mörkt där och det fanns många dörrar åt 
alla håll. Lamporna lyste som om strömmen höll på att ta 
slut. han var lite rädd. 
Plötsligt såg han en dörr som var lite öppen. När han 
kom närmare hörde han konstiga ljud inifrån. Det lät 
som det krafsande ljud dom hört tidigare. Han kikade in 
genom dörren och såg två röda prickar lysa i mörkret. 
Dom var stora och lyste nästan upp hela rummet. Det 
var två ögon som satt på ett hårigt huvud med en lång 
spetsig nos. Det hade åtta ben med långa vassa klor 
som rev i marken. Hela kroppen var hårig och väldigt 



smutsig och hade fem grova svansar som viftade där 
bak. Nu såg han två till röda prickar i mörkret. Det var ett 
till huvud som dök upp. 
Han blev rädd och skrek till. 
Vad det nu var som fanns där fick syn på honom och 
stirrade honom rätt i ögonen med sina fyra ögon. 

 
Då sprang Erik det snabbaste han kunde ut ur källaren 
och smällde igen dörren. 
Vad var det?, tänkte han. 
Det såg ut som ett djur men ändå inte. Jag måste 
berätta för Tomas vad jag upptäckt tänkte han. 
När han kom upp ur källaren var det fullt med barn på 
skolan och han hittade Tomas vid klassrummet. 
Kom får du höra vad jag sett! sa Erik. 
Vad smutsig du är? Vart har du varit? frågar han. 
Jag hittade en affisch om ett monster som skulle finnas 
på skolan och jag hittade det! 



Ett monster? sa Tomas, Vart då? 
Det vågar jag inte berätta än. Vi får prata om det på 
rasten, sa Erik. 
Innan dom gick in till lektionen såg Erik att skolsyster 
stod och tittade åt deras håll. 

 
   



Kapitel 5: Dikten 
 
Skoldagen var slut och Erik skulle börja gå hem. När 
han gick mot utgången såg han att det stod folk där och 
tittade mot anslagstavlan. Han gick dit och tittade efter 
vad dom gjorde. Då såg han att affischen om monstret 
var borta och det satt något annat där istället. Det var ett 
mindre papper med något skrivet för hand. När han kom 
fram såg han att på första raden stod det det finns inga 
monster. Så här stod det på lappen: 
 
Fantasimonster 
Rosor är röda, violer är blå. 
Om du tror på monster, är du töntig och grå. 
Tro inte på skuggor och inte på troll. 
Håll dig till sanningen och lek med en boll. 
Den finns på riktigt och i varje stad.. 
Monster är fånigt och gör ingen glad. 

 
Vem har skrivit en dikt om fantasimonster tänkte Erik 
och vem har tagit bort affischen om monstret? Först 
misstänkte Erik att det var Pontus som skrivit dikten men 
sen tyckte han att den nog var för bra skriven för att vara 
gjord av honom. 
Erik visste ju att det verkligen fanns något i källaren och 
det såg ut som ett monster. Samtidigt tyckte han att det 
var väldigt likt en råtta han sett när han var mindre. 



Han tänkte att han måste ta reda på lite mer så han 
bestämde sig för att att cykla till biblioteket och se om 
det fanns något där att läsa om råttor. 
   



Kapitel 6: Boken 
 
Han kom fram till biblioteket i staden klockan 15.00 och 
ställde sin cykel mot väggen utanför. När han kom in 
gick han direkt till djuravdelningen. Han satte sig vid en 
dator och började leta efter information om råttor. På 
Wikipedia hittade han det han letade efter. 

 
 
Råttor 
Råttans nos är spetsig. Dom har tänder som växer hela livet och därför 
gnager dom mycket för att slipa ner dom. 
En råtta väger mellan 40 och 500 gram och blir upp till 30 cm lång om 
man inte räknar med svansen. I Sverige finns en råttart, brunråttan. Den 
är hårig men har bara lite hår på fötter och svans. Råttor är allätare. De 
äter bland annat frön, nötter, grönsaker och frukter. Kulturföljare som 
brun och svartråttan äter allt som människan äter och lite till, bland 
annat papper och bivax. 

 



Han tyckte att det lät som att en råtta och det han såg i 
källaren var ganska lika varandra ändå. 
Båda hade lång nos och hårig kropp. Båda hade svans 
men det i källaren hade ju flera. Sen var ju det han såg i 
källaren mycket större, Det var säkert 150 cm och vägde 
nog 50 kg. Kunde det vara så att saken i källaren hade 
varit en råtta en gång i tiden. 
När han satt där och funderade fick han plötsligt en 
känsla att någon stod och tittade på honom. Han vände 
sig snabbt om och såg något försvinna bakom en 
bokhylla. Det började kännas lite läskigt och han 
bestämde sig för att gå hem. 
   



Kapitel 7: Blandningen 
 
Nästa morgon när han kom till skolan stod Pontus och 
väntade på honom. Dom skulle precis gå in för att ha 
kemi. Erik försökte gå runt honom men då ställde han 
sig i vägen. Han sa, Vad har du i väskan och så ryckte 
han den av honom. Snälla ge tillbaka väskan sa han 
men då knuffade Pontus honom så han ramlade. Sen 
letade han igenom väskan men hittade inget speciellt så 
han slängde iväg väskan. Erik började gråta och tänkte 
att han måste hitta på något för att ge igen på Pontus. 
Han funderade en stund och sen kom han på det. Jag 
ska använda monstret i källaren för att skrämma Pontus. 
Men hur ska jag få monstret att följa med mig? 
han kom på att om han gör något gott som monstret 
tycker om kanske det följer med. Vad var det nu råttor 
gillar? Då kom han ihåg något han läst på biblioteket. 
Råttor är allätare. Han letade på Internet och hittade ett 
recept på råttgodis som verkade passa. 
 
 
   



Råttgodis 
ingredienser:  
4 msk peanut butter  
1 banan  
5 msk havre gryn  
2,5 dl mjöl  
1,5 msk socker  
1 msk kanel 
Gör så här:  

●Sätt ugnen på 225g  
●Blanda alla ingredienser  
●Rulla till bollar  
●In i ugnen i ca 710 min 
 

 Vad bra tänkte han. Allt det har vi ju hemma. Ikväll när 
jag kommer hem ber jag mamma hjälpa mig att baka 
godiset. Imorgon ska Pontus få. Hoppas den här dagen 
går fort. 

 
   



Kapitel 8: Hämnden 
 
Erik var tidig till skolan nästa dag. Han hade med sig 
godiset han och hans mamma hade bakat på kvällen 
innan. Han gick ner i källaren för att försöka locka med 
sig monstret ut till trappan. När han kom till rummet där 
monstret var hörde han det ryta där inne. Han plockade 
fram godiset och öppnade sakta dörren. Där stod 
monstret och stirrade på honom med sina två huvuden. 
Erik sträckte fram en hand med en godisbit och monstret 
kom närmare. Det kom så nära att det kunde ta godiset 
ur hans hand. Han backade sakta och fortsatte att mata 
monstret. När han kom ut i trappan sa han, Stanna här 
så får du mer godis sen. 
Nu skulle han lura ner Pontus för trappan. Han sprang 
upp och letade efter honom. Han hittade honom ganska 
fort. Han sa till Pontus att han hade glömt sin ryggsäck i 
källaren men att han inte vågade gå ner själv och hämta 
den. Jag har med mig godis i den och om du hjälper 
mig får du smaka. 
Jag är inte rädd sa Pontus och knuffade undan Erik. 
Sen gick han ner för trappan och Erik följde med. Pontus 
öppnade källardörren och kikade in. Just då kände att 
det fanns någon mer bredvid honom. Han vände sig om 
och där stod det fulaste hemskaste monster han hade 



kunnat tänka sig. Han försökte men han fick inte fram ett 
enda ord. 

 
Bråka aldrig mer med mig för då kommer jag att skicka 
hem min vän till ditt hus och spöka för dig! röt Erik. 
Pontus skakade i hela kroppen men fick fram Jag lovar, 
bara jag inte behöver se det igen. Förlåt mig! 
 Ok. Ge dig iväg nu sa Erik och lova att vara snäll mot 
alla i fortsättningen. 
Pontus började springa och det dröjde inte länge förrän 
alla eleverna hörde ett skrik nerifrån källartrappan och 
fick se Pontus komma springande upp alldeles vit i 
ansiktet och med tårarna rinnade. Ett monster!, var det 
enda han sa innan han sprang ut ur huset. 
   



Kapitel 9: Sanningen 
 
Snart var det sommarlov. Det hade gått ganska lång tid 
sedan Erik skrämde Pontus med monstret i källaren. 
Han hade inte berättat för någon om vad han visste men 
han hade funderat mycket på hur allt hängde ihop. Nu 
trodde han att han visste och han skulle försöka avslöja 
allt. 
På väg till skolan tog han en sten och slog mot sitt knä 
så han började blöda. När han kom till dagens första 
lektion sa Peter, kemiläraren Det där borde du plåstra 
om. Gå till skolsyster så får hon hjälpa dig. 
Det gick precis som Erik hade planerat. Nu gällde det 
bara att få svar på alla frågor han hade. 
Vad har hänt här frågade Erika när Erik kom in i hennes 
rum. 
Jag gjorde illa mig själv för att få komma hit sa han. 
Jag ville prata med dig om något jag kommit på. 
Vad kan det vara svarade hon. 
Du vet vad som finns i källaren va? 
Ja en massa gammalt skolmaterial sa Erika. 
Det finns nåt mer där och du vet vad jag menar sa han. 
Erika satt tyst och funderade och sen sa hon att hon 
förstod vad han menade. 
Då bad Erik henne att berätta allt. 
Vart ska jag börja sa hon. 



Jag vet att det var du som skrev affischen om 
hundvalpen sa Erik. 
En morgon när jag kom till skolan satt det en affisch om 
monster på skolan på anslagstavlan. Ja jag ville inte att 
någon skulle tro att det fanns monster på skolan så 
därför vände jag på den och skrev en annan historia på 
baksidan berättade Erika. 
Jag hittade monsteraffischen sa Erik och jag gick ner i 
källaren. Där hittade jag ett fult monster men jag tyckte 
att det liknade ett annat djur. När jag berättade för 
Tomas om monstret såg jag att du stod och tittade på 
oss. 
Erika svarade att hon förstod vad Erik sett i källaren och 
för att få honom att glömma det skrev hon en dikt och 
satte upp på anslagstavlan. 
Vad är det för något du har gömt i källaren? frågade 
Erik. 
Nu började Erika berätta att innan hon blev skolsyster 
hade hon arbetat på ett sjukhus. Hon hade haft en liten 
råtta som husdjur men hon tyckte att den var lite för liten 
så hon började experimentera med den. Det gick inte så 
bra och hon kunde inte ha kvar den hemma längre. Då 
bytte hon jobb för hon visste att det fanns en mörk 
källare på hennes gamla skola. Där kunde hon gömma 
Rådis som hennes råtta hette. 
Snälla, berätta inte för någon för då kommer dom och 
tar Rådis ifrån mig sa Erika. 



Från början tyckte jag att Rådis var läskig men nu är 
han snäll. Jag brukar ge honom godis då och då, sa 
Erik. 
Han kan få vara vår hemlighet och så kanske jag 
behöver hjälp av honom om Pontus börjar vara elak 
med mig igen. 
Är han det ofta? frågade Erika. 
Inte sen jag skrämde honom sa Erik. 
Nu känns det bra i knät sa Erik. Vi kanske ska gå och 
ge Rådis nåt gott att äta? 
Ja det gör vi , sa Erika.  
 
 
   



 
 
 
  

 

 
 


