
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
av Melton Åberg 



 
 
 
 
 
  



 
  



Kapitel 1 Ljudet  
Hörde du ljudet sa,Rasmus till sin 
kompis Ludvig. Vad då för ljud? Det 
låter ungefär så här= skkkk. Det låter 
underifrån,sa Ludvig lite rädd. Ja det 
gör det. Rasmus har ganska långt hår 
och har glasögon. Ljudet kanske var nån 
stol som brakade till . 
Dennis vad har du gjort. 
 
Ludvig har kort hår ganska brunt hår.  
Nej,svarade Ludvig. Fröken såg att dom 
pratade. 
Nu får ni ta och skärpa er,utbrast 
Monica med sin stränga röst. 
ja,svarade Rasmus och Ludvig. 
Igen!!,skrek Rasmus. 
Vad händer frågar fröken? 
Det låter så här: tjtjtjtj 
Äh det var inget,sa Fröken Monica. 



Fortsätt jobba nu, utbrast Fröken 
Monica. 
Det är en mattelektionen. 
Det tycker Ludvig om så mycket. 
Det är den bästa lektionen. 
Fröken märkte att det var nåt märkligt 
för det var som en jordbävning men 
ändå inte. Fast det var bara ljud från 
källaren,tänkte Rasmus. 
 
 
Dennis gjorde fula grimaser. Fröken 
Monica märkte ingenting men hon 
gnällde på Rasmus. Drrrrr, Klockan 
ringer nu äntligen  är det rast. 
 
 
 
Nu är det rast och Dennis står alltid på 
min plats,tänker Ludvig. Jag blir så 
irriterad 



Nästan lika irriterad som när Ludvig vet 
inte vad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Kapitel 2  
 
 
 
 Nu går vi ut,sa Rasmus lite rädd röst. 
Ja,sa Rasmus. 
Varför följer han med oss? tänker 
Ludvig. 
Det känns som om han tänker slå Ludvig. 
Jag är så rädd att jag inte kan tänka. 
 
 
 
Är du rädd frågar Rasmus? 
Ja,sa Ludvig lite skäggigt. 
Kan vi leka 15. sa Rasmus 
Så du mår bättre, sa Rasmus.  
Ja gärna, sa Ludvig. 
 
 



Rasmus räknade 1,2,3,4,5,6,7……upp till 
15. Nu kommer jag, skrek Rasmus. 
Rasmus gick 3 steg och sen sa Dennis: 
Här är han. 
NU SLUTAR DU!!.skrek Ludvig. 
Tyst eller slår jag dig,sa Dennis. 
 
 
 
Kom så går vi och säger åt fröken 
Hansa. Vad har hänt, fråga Hansa. 
Dennis sa var jag var på 
femton,berättade Ludvig. 
Ok,sa Hansa. 
Vill du ha en mandarin? 
Ja,tack. 
 
 
 
 
  



  Kapitel 3 affischen 
 
 
 Ludvig ser en affisch som såg ganska 
inresant ut den handlar om en 
restaurang så här står det  
 
Restaurangen i sundsvall läggs ner. 
 
Restaurangen dinos läggs ner i 
sundsvall. 
 
 
Det är väldigt tråkigt  att dinos ska 
läggas ner för det var min favorit 
restaurang, säger ett barn på Lucksta 
skola. 
 
Det var än ganska bra artikel. 
Vi vänder på bladet. 
Oj,sa Rasmus glatt. 



Vad är de för artikel? frågar Ludvig. 
Och läser upp artikeln ganska mörkt 
lika mörkt som om det vore fröken 
Monica. 
rubriken är: 
 
 
 
  
Monstret 
  
 Ja, ni tror väl att vi är galna men 
denna artikeln berättar att dom på 
Lucksta skola har hört masser med 
ljud från golvet. 
Klass 4 har hört masser med ljud 
från golvet.Den ser ut som en  
vanlig råtta men det är det inte. Säg 
till om nån ser den. Så det var bra 
att dom kontakta oss.  
 



 
Det var en läskig artikel,sa Ludvig 
Nu vill jag inte vara där på skolan 
känns det som. 
Det är så läskigt att jag ryser alltså 
skakar. 
Men stämmer det här verkligen? 
Det låter som ett påhitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kapitel 4 upptäckt  
Ludvig går ner till källaren och tänker 
kolla om monstret finns. 

-Oj verkligen säkrat, tänker Ludvig. 
Där är han den stora ganska stor 
iallafall ögonen lyser klar rött. 
-Han kollar argt på mig som om han 
kommer attackera mig,tänker Ludvig. 
-Tjjjjjj låter han ganska högt. 

 
 
 
 



-Aaaaaa hjälp,skrek Ludvig. 
Han kom på mig bara. 
Han har utvecklat sig. 
Han har röda ögon och jättesvart päls 
och lång svans. 
Den rör sig som en björn. Ganska 
korta öron.  
Jag springer iväg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Kapitel 5:Dikten 
 
 
Jag springer upp för trapporna. 
Den är uppsatt i trapporna.  
Men på väggen ser jag en dikt som 
säger så här: 
 
 
  
-Monster skrämmer folk 
-Så varför ska man tro på dom 
-Och dom äter oss om man är dum 
mot dom. Dom är bara värdelöst och 
tro på dom. 



 
 
 
 
-  Jag ska väl inte tro på dom,tänker 
Rasmus. 
- Jag ska gå till biblioteket och läsa 
om detta är sant, tänker jag. 
 
 
 
 



Kapitel 6 Boken 
Rasmus och Ludvig går till biblioteket 
för att få fakta om råttan. 
Ludvig och Rasmus letar en fakta bok 
om råttan. 

 
Där är en fakta bok om råttan så här 
står det: 
 
En råtta kan överleva längre än en 
kamel. 
En råtta kan vistas upp till tre dagar 
och även överleva som spolas ned i 
toaletten-och hitta tillbaka en väg till 
byggnaden genom samma väg som dom 



kom ut och in. Råttan har bra känsla 
för orgentering  när det först har 
lärt sig en rutt så glömmer råttan 
inte den. 
På bara ett år kan paren (brunråtta) 
och deras avkommors blir hela 2000 
st. 
Dom kan falla i 15 meters höjd och 
är oskadda. Råttorna har länge varit 
människornas sjukdomsspridare. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kapitel 7 Blandningen 
Jag vill hämnas på Dennis sa Rasmus. 

-nu vet jag vi kan locka djuret med en 
muffins men  det finns en sak som han 
gillar i den sa Rasmus. 
-vi måste hitta ett recept sa Ludvig. 
jag vet ett recept så här står det sa 
Rasmus. 
så vi kan göra att Dennis inte är dum. 
vi kan vara i klassrummet 
100 g margarin 
3/4 dl mjölk 
1½ dl Strösocker 
2 ägg 
1 tsk bakpulver 
1½ msk potatismjöl 
1 tsk Vaniljsocker  
2½ dl vetemjöl 
-men nu måste vi bara blanda i olika 
sopor/ruttet äpple sa rasmus.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 8 Händelsen 



-        Jag fick en ide sa Rasmus. Vadå sa 
Ludvig. 

-        Vi tar muffinen och kastar den på 
Dennis. Ja vilken bra ide sa Ludvig. 

 

 
 Men den är inte klar än om 40m sa 

Ludvig. 
 40min senare 

-        Nu är den klar sa Rasmus. Men vart 
är Dennis? 

-        Först måste vi kolla så monstret är 
i källaren. 

-        Ja sa Ludvig. 



-        Gå och säg till Dennis att han ska 
möta oss vid källan sa Rasmus. 

-        Ok jag går. 
-        Hej Dennis kom och möt oss vid 

källan. 
-        Ok sa Dennis. 
-         Kom då. 
-        Hej Dennis håll i den här sa Rasmus. 
-        Ok sa Rasmus. 
-        Nu öppna 
-        Aaaaa hjälp skrek Dennis. 
-        Hjälp han då Rasmus sa Ludvig.‛ 

  
-  jag borde inte gjort det här. 

  
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitel 9 sanningen 



Rasmus undrade hur allt hänger ihop. 
Ja vem som skrev dikten? vem som 
gjorde fakta boken? 
Jag tror jag vet vem som skrev 
faktaboken för vi kan kolla på vad 
det står för namn. 
Vi går till biblioteket. 
Här är den. 
Den som har gjort fakta är 
123fakta.com. 
Men vem skrev dikten och varför?  

 



Det kanske är Dennis för han kanske 
vill skrämma mig men i själva verket 
så är han rädd. 
Monstret finns men när vi lockade 
monstret på honom så låtsades han 
att var rädd. 
Där har vi det han visste från början 
att vi är rädd. 
Han visste att vi tyckte det var 
skumt med det här med monstret. 
Men varför gjorde han det? 
Det är ganska självklart. 
 
Han vill att vi ska bli rädd. 
ja, sa rasmus 
vi går till han och frågar om han 
säger varför han gjorde det. 
hej Dennis har du skrämt oss allt om 
monstret. 
ja sa Dennis. 



Men monstret finns men jag var rädd 
för den. 
Ja men du behöver inte skärmma oss 
för det. 
Men ingen ville leka med mig så jag 
blev så arg så jag skrämde er. 
förlåt sa Dennis. 
Är vi överens 
ja. 
 
  



 


