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kapitel 1 ljuden 
 -Hörde du  det där Noel ? 
-Vad då för något 
- Det där ljudet i ventilationen. 
 -Du inbillar dig bara. 
- Ja kanske det nu jobbar vi klart. 
-Nästa lektion har vi kemi jag längtar tills dess du då?ring!!!!! Det 

ringer ut till rast.När Set kommer ut 
träffar han på Teddie. Teddie slår och 
retar Set och sedan tar han hans lunch. 
- Som vanligt suckar Set och går till 
Noel. Han pratar om ljudet och vill 
undersöka det.Dom går in vid halv som 
vanligt.när dom kommer in i kemi 
rummet ser dom Per.Dom frågar Per 

vart miss Bella är.-Hon är sjuk så jag ställer upp för hon.Dom 
sätter sig och jobbar och fnissar  läraren säger åt dom sedan hör 
både Set och Noel  ljudet från ventilationen. Dom avbryter 
varandra med -hörde du det där!!-nu räcker det pojkar kom till 
mig efter lektionen.Efter lektionen går dom in på Pers kontor och 
får varsin hög med arbete.Efter skolan går dom till kemisalen och 
gör sitt jobb då dom har jobbat en stund hör dom ett ljud.Dom hör 
det om och om igen  



-det här börjar bli läskigt Noel. 

-Jag håller med Set det låter typ som en groda. 

- Vi borde undersöka det - ja vi går ner i källaren och kollar. 
Dom går ner och kollar i källaren men dom kommer inte långt för 
glödlampan går. Dom springer upp för trappan och låser dörren 
sedan går dom och jobbar klart.Dom märker inte klockan och 
dörren låser sig automatiskt dom ska precis gå ut när dom märker 
det. 
-Nej!! ropar Set .Så dom övernattar på skolan och drömmer 
hemska mardrömmar om hur dom tror att monstret ser ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



kapitel 2 rädslan 
 
 
   Set vaknar på morgonen av att skola öppna så dom smyger ut utan att 
bli sedd.Dom går och sätter sig på gungorna Set berättar om sin mardröm 
för Noel. 
-Jag tyckte det var jätteläskigt under nattens gång jag gör aldrig om det. 
-Set är det Teddie som kommer där? 
-Vi springer in! 
När dom springer in ser dom en skugga som försvinner ner i källaren dom 
blir rädda. 
-Såg du skuggan där nere Noel? 
-Ja så klart det var svårt att missa den. 
Dom springer ner på  toaletten precis när dom kommer förbi källaren ser 
dom blod. 
Någon har skadat vad som nu springer omkring i skolan.Dom blir rädda 
för dom trodde att dom hade inbillat sig hela tiden. 
 
 
 Riiiinnnng klockan ringer in dom ska ha historia dom jobbar med 
Medeltiden på historian. 
-Yes historia jag älskar historia. 
-Vi vet Set. 
Dom går till klassrummet och som vanligt har dom Per i historia. 
-Idag ska vi lära oss om pesten och hur den kom till Sverige. 
-Ja!!! ropar Set. 
Per hörde klart och tydligt när Set skrek så Per säger. 
-Set eftersom du skrek kan du hämta historieböckerna. 
-Nej jag vill inte!! 
-Jo nu hämtar du böckerna Set. 
-Okej magistern. 
När set går ner i historie rummet i källaren ser han blod och hör ett ljud. 
Han blir rädd tar böckerna och springer upp igen smäller igen dörren och 
flåsar högt. 



Han går in i klassrummet igen och säger -Jag hämtade dom så fort jag 
kunde. 
-Bra Set forsätt så. 
-Okej barn slå upp sidan 21 i era böcker. 
Tjugo minuter senare ringer det ut. 
 
 
 
Set och Noel springer ner i källaren med en ficklampa den här gången. 
Dom ser spår av blod som ser ut som grodben. 
Dom blir rädd och springer upp.  
Dom möter Miss Bella där uppe hon frågar om dom vill ha varm choklad. 
Det vill dom så klart ha dom följer med till personal rummet och får varm 
choklad. Dom känner sig lättad. 

  

 

  
 
 
 
 



 

kapitel 3 affischen 
-Äntligen fredag sista dagen på veckan. 
Set och Noel går in i skolan och ser en affisch det står att allt är som 
vanligt igen. Set undrar vad dom menar med att allt är som vanligt igen. 
Set tar ner affischen och ser en artikel om ett monster som går lös i 
källaren. Både Set och Noel blir lite skrämda. Set vänder på affischen och 
läser klart texten det står att allt är normalt nu när Peter kommit tillbaka 
från sjukhuset. Då kommer Set ihåg att Peter hade varit med om en 
bilolycka i somras och då förstår han affischen. 
 
 Han går upp och möter Teddie han suckar men ger Teddie sin lunch. 
-Tack Set det var vänligt av dig och vad gör du här Noel. 
-Vad har du där Set? 
-En affisch hur så 
- Bara undrade. 
Set och Noel går upp och läser på baksidan. 
Det står att många har sett någon skugga när dom går på toan och dom 
har även sett blod. 
-Seriöst är det sant läskigt att andra också har sett det som smyger runt 
där nere. 
-Ja jag trodde att det bara var vi som hade sett det! 
 
Riinng det ringer in till första lektionen. 
-Nej inte biologi jag vill inte ha biologi med Per. 
-Det är ingen som gillar lektioner med Per. 
Per och resten av eleverna kommer in i klassrummet och alla sätter sig ner 
utom Per han ser arg ut. 
-Okej barn vem har rivit ner affischen som ska vara vid skolingången. 
-Jag vet magistern det var Set han kom upp för trappan imorse med den. 
-Bra att du sa det Teddie du kommer få en belöning efter lektionen. 
-Men däremot du Set kommer att få ett straff för att du rev ner affischen. 



Dom sätter igång direkt med jobbet dom hinner inte så mycket för det 
ringer ut.Enligt rektorn hade Femmorna dessutom fått kort dag och skulle 
bara ha en lektion som dom slutade efter första lektionen.-Yes ropar Set. 

 
  



kapitel 4 upptäckten  
-Du Set vi borde gå ner i källaren och kolla. 
-Nja jag vet inte 
-jo kom igen 
-Nä har du inte hört att det varit ett labb där 
-Nä det har jag inte hört om 
-Det sägs att dom gjorde ett mutant djur där nere som döda alla 
forskare 

-men jag följer väl med då.  
dagen efter så har dom med sig mat,kuddar och ficklampor och går till 
första lektionen dom har hk med Peter olofsson dom gör kladdkaka 
den smakar gott.Alla i klassen säger mmmmmmm i kör 
 
.Det ringer ut till rast Set blir glad och springer ut på rast i full fart. 
Efter honom kommer Teddie skrikandes han har förlorat ett finger. 
Set undrar vad som hänt och Teddie säger att ett monster bet av 
honom fingret. 
-vvvvvaaaaaaaaa! 
Teddie fortsatte gråta och Set sprang och hämtade en vuxen men när 
fröken kommer så ser hon att Teddie har förlorat ett finger och ringer 
ambulans.Fröken säger att Teddie kommer byta skola förmodligen 
och att dom aldrig mer kommer träffa honom.Set viskar ett yes tyst 
för sig själv. 
 
När skolan är slut så bedövar Set och Noel en vaktmästare och tar 
hans nycklar.Dom smyger ner i källaren och halvvägs ner så ser dom 
en dörr dom öppnar dörren och där inne ligger en hel del skelett med 
labbrockar på. 



-Aaaa! ropar Set 
-Vad är det Set 
-Något slemmigt rörde mitt ben  
Noel hittar en lysknapp och lamporna flimrar till men tänds. 
Dom ser en liten padda under ett bord som ser slemmig ut och lite 
gullig men den har tre huvuden. 
-Det tycker Noel är lite äckligt 
Sedan ser dom när paddan rör sig den hoppar men är så snabb att 
man knappt kan se den och Set börjar prata med en gullig ton till 
paddan och paddan hoppar fram till Set och slickar honom på Benet 
med sina tre tungor.sedan hoppar han till Noel när padda slickar Noel 
på benet så svimmar Noel men paddan och Set blev ändå bra vänner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

      kapitel 5 dikten 
Typ en timme senare vaknar Noel och han blir också vän med paddan  
Set och Noel  stannar där nere och sover med paddan.Dagen efter så 
går dom upp då ser dom en till affisch med en dikt dom ska precis läsa 
dikten när det ringer in dom går mot lektionen.  
 
 När dom kommer in ser dom att dom har kemi men den här gången 
med Miss Bella. Miss Bella berättar dåliga nyheter Teddie hade avlivat 
igår läkarna hade hittat gift i hans kropp som snabbt hade spridit sig 
till hans hjärta .Hon säger även att dom imorgon kommer gå till 
kyrkan och be till stackars Teddie . 
 
Det ringer ut till rast och Set springer direkt till affischen och läser 
Dikten det står att man inte ska tro på låtsas monster han läser. 
Tro inte på monster dom finns inte  
dom kan inte hoppa genom fönster  
dom finns inte dom kan inte skada er 
det är bara din fantasi inga riktiga monster. 
-Nej monster finns visst.ropar Set och alla skrattar åt honom. 
Han springer hem för att han är så ledsen. 
 
Han kommer tillbaks dagen efter han går och hämtar Noel dom går 
direkt till biblioteket och frågar bibilotikarien om hon har någon bok 
som heter stora monsterboken .Hon svarar nej och frågar om hon är 
Harry Potter han blir lite arg men lånar en annan monster bok. 
Dom går upp och sätter sig och läser det står om allt från 
potatisgubbar till undervattensvampyrer.Det ringer in och Hela Sets 
klass kommer in och börjar reta honom för det där med dikten. 



 
 
 
 
 

kapitel 6 boken 
Det är tisdag och Set går mot biblioteket han ska lämna tillbaka boken och 
låna en ny. Han lämnar tillbaka boken och går och letar en bok som ska 
heta världens alla grod/padd arter han hittar den inte på ett tag.När han 
hittar boken så lånar han den och går till en soffa och sätter sig han ser sig 
omkring i det gamla biblioteket han ser spindelnät i hörnen av 
bokhyllorna och en jättestor spindel också. Det är väldigt tyst och det 
luktar lite typ ruttet i biblioteket men Set bryr sig inte utan han slår upp 
boken på första sidan och kollar i registret där säger han paddor och 
grodor sidorna 155-159.Han slår upp sidorna och ser att någon har 
antecknat i boken det står något konstigt och Set kan inte läsa det. Men 
fortsätter det står om grodan på dom två första sidorna men han hoppar 
lite mellan raderna och  till slut hittar han lite spännande fakta det står.  
 
 Grodor är ett samlingsnamn för vissa arter i ordningen stjärtlösa 
groddjur. 
Det är allt som står om grodor för resten av sidan är bortriven.Set sitter 
där i timmar och till slut hittar han en paddart från sverige och inte nog 
med det han har läst fem böcker sedan den första boken han läste. Men Set 
kan äntligen andas ut han tror han kan ha hittat rätt art.Det står så här 
om den. 
 
Den här paddan är känd för att ha gift i sina tänder och i sina vårtor på 
benen ibland kan dom användas till forskning och experiment men är 
man snäll och lär känna den är den snäll tillbaka.Den här arten 
ursprungar egentligen från Hawaii och är ytterst farlig. 
 
Set blir så rädd att han slänger iväg boken och springer hem. 
 



 
 
 

      kapitel 7 blandningen 
Dagen efter är Set tillbaks i skolan men kan inte sluta tänka på 
boken.Dom ska kemi första lektionen och blanda en valfri dryck.Set 
och Noel pratar och bestämmer sig för att göra en lockbetes dryck. 
Dom tar fram fakta på datorn om Paddan som Set läste om igår men 
hittar inget så dom söker bara på paddor istället.Det här får dom fram. 
 

Vanlig padda är en Robust, påtagligt vårtig padda med stora och röda ögon med avlång, vågrätt 

pupill. Den är brunaktig till gråbrun med mörkare vårtor. Hanens längd ligger mellan 5 och 8 

cm, medan honan kan bli mellan 7,5 och 12 cm lång. Ungdjur är ofta rödare i färgen än 

äldre.Parotidkörtlarna (giftkörtlarna) bakom ögonen är stora och välutvecklade. Trumhinnan 

syns svagt under främre delen av parotidkörtlarna. Bakbenen är korta, vilket ger paddan en 

kravlande gångstil med korta, små hopp. Den har simhud på nästan hela bakfoten.En vanlig 

padda i Sverige. 

Zet tittar på Noel och båda springer ner i den fuktiga lövskogen  

bakom skolan dom hittar en padda direkt dom tar på sig 

handskar och tar med paddan upp.Paddan dom hittade var död så 

dom kunde ta lite vad dom ville från paddan. En timme senare är dom 

klar med drycken och städar undan efter sig.På rasten går dom till 

personalrummet och frågar den snälla läraren om hon vill hjälpa till 

mred att bli av med Per.Självklart vill hon det hon tycker Per är jätte 

jobbig. Efter skolan träffas dom vid källaren och lockar upp Paddan 

och sedan in i Pers kontor och ner i en av hans lådor.Dagen efter när 

Per kommer in på kontoret så öppnar han lådan och ut hoppar grodan 

och biter Per i ansiktet sedan hoppar den ut.Per hinner larma 112 men 

faller ner svimmad på golvet  1 vecka senare vaknar han på sjukhuset 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ra
https://sv.wikipedia.org/wiki/Simhud


han överlevde.När skolan fick höra det blev ingen glad. Per kommer 

tillbaka till skolan dan efter och hittar ett recept på ett lockbetes 

medel det står. 

 

2 paddögon,3 paddvårtor och ett paddben Per blir rasande när han läst 

det han förstår att det var nåra elever som fått honom till sjukhus.Men 

vilka vet han inte. 

 

 

 

  



kapitel 8 en tråkig utflykt 
Det är torsdag och hela klassen ska på en utflykt. 
Dom ska åka till Långskog och kolla på Lamor alla tycker det 
ska bli kul utom Set han hatar Lamor. Dom har lång hals stora 
tänder och stirrar på en. Set vill bara vara hemma och spela  
minecraft med Noel eftersom Noel är sjuk.  
 
Nu kommer bussen ropar Miss Bella alla ropar ja! utom Set han 
viskar tyst nej för sig själv.När dom har klivit på bussen sätter 
sig Set längst bak helt ensam.Han sitter där och tänker på saker 
han kunde gjort om han varit hemma och sjuk som Noel. 
Halvvägs framme sluter bussen funka alla blir såklart ledsna 
utom Set han skriker ja men eftersom alla pratar så hör ingen. 
Busschauffören ber dom att vara tysta och han berättar att han 
har ringt efter en ny buss. Då blir alla glada igen en timme 
senare har bussen kommit och dom har åkt hela vägen till 
bondgården dom ska till. 
 
Alla kliver av bussen och springer bort mot en hage där det är 
massor med hästar. Sedan hör dom hur bonden ropar kom hit 
så ska ni få träffa mina lamor. 
Alla springer dit utom Set han går dit tyst bonden presenterar 
hans två nyaste lamor som heter Peter och Julia.Alla får varsin 
kopp av bonden som det står be careful lama.Alla blir glada och 
hör bussen Set är först till bussen. När dom kommer tillbaks så 
är skolan slut så Set går hem efter en  tråkig skoldag. 
 



  

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

kapitel 9 sanningen 
 
Dagen efter utflykten så är alla tillbaks utom Noel. 
När Set kommer in så tar Per tag i honom och dom går ner i 
källaren.Per började prata med honom om paddan då förstår 
Set att det var Per som hade tagit hit paddan.Per säger att han 
borde förstått att ha n inte skulle lyckas få bort Set härifrån.Per 
berättar att han skrev affischen och dikten då blir Set bara 
förbannad.Set frågar om det var Per som skrev anteckningarna 
i boken han lånade men Per svarar bara nej då blir Set 
förvånad.Set säger åt Per att vända sig om när Per gör det så 
springer Set iväg och skyndar sig till lektionen. 
 
Miss bella är där och tar med sig Set ut hon frågar vart han varit 
och Set berättar allt.Miss bella säger att dom ska reda ut allt på 
rasten men hon kommer aldrig till han på rasten den enda som 
kommer är Per. 
Han försöker ta Set med sig ner i källaren men Set springer och 
Per springer efter till slut så ringer det in.Set springer upp i 
klassrummet till Miss bella och Per är efter honom men ser 
Miss bella och går. Nu börja Set bli trött på det här så på rasten 
går han till källaren och som han tror så är Per där.Dom börjar 
prata och rätt som det är så kommer paddan till Per och hoppar 
upp på hans axel.Sen så får Set något kladdigt i ansiktet och 
minns han inte mer han vaknar dan efter hos Per. 

 
Han försöker ta sig loss men är 
fastbunden i en stol. 
Per kommer och med en vass 
campingkniv Per säger att hans 



kompisar kommer snart och dom ska äta tacos men dom har 
ingen köttfärs med sig.Nu är Set riktigt rädd Per närmar sig Set 
sparkar Per mellan benen och tar kniven.Han lyckas ta sig loss 
hugga Per med kniven och sticka. 
  
  
  



 


