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Kapitel 1 Ljudet 
 
Det kommer handla om Stella som är 12 år 
och är en blond tjej som gillar hästar och sin 
kompis Svea som är 12 år som är ljus blond 
och gillar hundar och hästar! 
Dom är grannar och har en stor häst 
tillsammans som är svart med kort man och 
har en vit, stor bläs i ansiktet, och är 16 år. 
Han heter Super Tramp!  
Och en sträng lärare som heter Twistel som 
är 41 år. 
Sen kommer också handla om deras dumma 
klass kamrat Tintin som är lite läskig men 
honom vet dom inte mycket om förutom att 
han är 12 år! 



 
 
  



Det var en vanlig Måndag i skolan, Stella gick 
till skolan med sin kompis Svea. När dom kom 
så var dom sena. Så när dom kom ringde 
läraren Twistel i ringklockan så dom fick 
springa in. När dom kom var dom sist in, alla 
satt och kolla på dom, läraren började skrika 
på dom, både Svea började gråta av rädsla, 
och dom sprang allt vad dom hade ner till 
biblioteket där dom stannade. Dom stod där 
ett litet tag innan Svea tog i handtaget och 
öppnade….  
En kall vind pustade på dom, de gick in och 
stängde dörren efter dom, det var kallt och 
mörkt det kändes nästan lite läskigt. 
-Ska vi verkligen forsätta? sa Stella. 
-Ja vi forsätter en liten bit till sa Svea tyst! 
Dom forsätter i mörkret där dom kommer åt 
en lampa där dom ser massa saker böcker 
pennor, och blod dom springer längre och 
längre in i den långa, långa gången… 
 Dom hör något skrika under deras fötter och 
springer allt vad dom har upp och lyset 
släcker sig bakom dom. Dom hör skriket 
närmare och närmare sen kastar dom sig ut 



ur biblioteket sen stänger dom dörren bakom 
sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 2 Rädslan 
 
Dom är på väg tillbaka till klassrummet då 
ingen är där. Dom kollar ut och ser att det 
är rast. Dom byter om och pratar om vad 
som nyss hade hänt i biblioteket. 

- Vad hände där nere? det måste vara 
något konstigt i biblioteket sa Stella! 

- Jaa vi måste undersöka det någon annan 
dag sa Svea!! 

Dom har nyss gått ut på rast där deras 
klasskompis Tintin står, han säger var har ni 
varit era snorungar och slår till Svea och 
Stella hårt så det gjorde jätteont! 
 
-Vi var bara på toaletten sa Stella och tog 
ett steg bakåt för det känns väldigt läskigt 
och pirrig att prata med honom för hon är 
rädd att han kan slå ner hon men det har 
aldrig hänt än. 
-Mm sa han och vände sig om och sprang till 
sina killkompisar. 
Både Stella och Svea är rädd för honom, 
varje gång han kommer blir det svart i 



huvudet av skräck varje gång. För Svea 
brukar det vara svart för allting blir svart 
och hon vågar inte säga något.  
Dom satt sig och åt lunchen i lådan dom fick 
av sina föräldrar. 
 Nu var skolan slut och dom blev hämtade av 
Stellas mamma. Hon frågar hur skoldagen har 
varit och dom ljuger och säger att det har 
varit bra! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 3 Affischen 
 
 
 
Nästa dag dom kommer till skolan ser dom en 
affisch på dörren vid skolan det står, 
 
 
 Rubriken står det, Skolans Nyheter! 
 
Skolan har fått nyttiga och goda godisar med 
frukt smaker. 
 
Vi har fått ett nytt godis på skolan som 
innehåller frukt  och smakar väldigt gott, gul är 
smaken citron, röd smakar hallon, blå smakar 
blåbär. Det tycker barnen är väldigt roligt. Den 
är så god och nyttig att vi blir mycket piggare!  
Äntligen så är det godis på skolan. 
 
undertecknad: Montet 
 
 
  



-Ojj det var bra sa Svea. 
-Mmm gott! sa Stella. 
- Jag vet inte och vem är Montet sa Svea 
med en väldigt förvånad röst medans hon 
vänder på bladet… 
 
På baksidan står det,  
 
Monstret Här i Skolan! 
 
Det var 2 st tjejer i skolan som var i 
biblioteket igår. 
Jag stod i biblioteket och stirrade på dom. 
Mitt byte och sen började städtanterna 
skrika och jag hann inte ta dom så dom 
sprang ut ur biblioteket. 
 
Igår var det några tjejer i biblioteket, som var 
där och tjuvtittade på proven, jag var där och 
mina byten började skrika. Dom tänkte jag göra 
till byten. Dom sprang iväg av mina byten och 
jag skrek bakom dom och försökte ta dom som 
mat…... 
undertecknad: Montet! Och montet Betyder 
monstret… 



 
 
 



Kapitel 4 Upptäckten 
 
När Stella och Svea gick i korridoren nästa 
dag var affischen borta.  
Vi gick upp och lämnade väskorna och 
jackorna. 
Dom skulle gå på en lektion och hade en 
annan lärare som hette Jimmie och var rolig 
och snäll.  
Dom var tidiga så dom började prata med 
honom, han är 31 år och är jätterolig och 
snäll. Han har ganska kort hår och han har 
en grå huvtröja och blåa jeans.  
 
Vi gick ner till biblioteket för att jag har 
tänkt på det som hände för någon dag sen. Vi 
gick ner för trapporna och fram till dörren, 
Stella öppnade dörren och vi gick in. Det 
kändes kallt och mörkt, spindelväv överallt. 
Vi forsatte den långa gången och ner för en 
trappa.  

- Ojj vad lång den här gången är sa Svea 
nyfiket. 

- Jaa undra vad det här har varit förut. 



- Tyst jag hörde något sa Svea och gick in 
i ett spindelväv, hon skrek allt vad hon 
hade och stanna. 

Det var bara spindelväv sa Stella och 
skratta. Dom forsatte att gå i gången då 
dom hörde ett gnäggande från gången, dom 
forsatt att gå längre och längre in där dom 
såg en häst låg helt blodig med köttsår och 
gnäggade. 

- Aaaaa  sa Stella och Svea i kör. 
Dom började klappa den blodiga hästen och 
helt plötsligt blev den söta lilla hästens ögon 
röda och den såg argare och argare ut. 

- Nej skrek Stella  och kastade sig bakåt! 
allt kändes så läskigt jag vart så himla 
rädd att det nästan kändes som att jag 
skulle svimma. 

När dom sprang ut ur gången ramlade Svea 
och skrapade upp hela knät och det bara rann 
blod.  

- Aj skrek Svea och klev upp och började 
springa igen. Det gjorde så ont att till 
slut kändes det nästan ingenting, all 
känsel var borta... 

 



 
Kapitel 5 Dikten 
 
 Det var Torsdag nu och dom gick upp med 
väskorna och gick ut och lekte Sant eller 
Falskt och det är en lek där man t,ex säger 
har jag två hästar? sant eller falskt. 
Och det är Falskt eftersom vi har en som 
heter Super Tramp, och den som säger rätt 
får köra nästa gång. 
Dom hinner köra några gånger innan dom hör 
klockan ringa. 
Alla på skolan brukar köra vem som kan bli 
först in och de får välja plats den ska sitta i 
klassrummet så alla springer in. 

- Ring Ring plingar klockan. 
 Och dom springer in men när dom är på bron 
ser  Svea och Stella en lapp på dörren där 
det står dikten,  
 
 
Dikten Med Montet 
 
Monster finns överallt men alla märker dom 
inte….. 



När det är fullmåne ylar jag på bergen. 
Töntig är vi men du vågar nog inte vara med 
oss. 
 
-Vad var det? sa Svea. 
- Vet inte men det var en töntig dikt sa 
Stella och skratta! 
- Jaaa sa Svea och skratta också! 
- Kom vi går in sa Svea sist den upp sa hon 
och springer upp för trappan! 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 6 Boken 
 
Idag sa deras lärare att dom skulle gå och 
hitta en bok om något djur. Dom går till 
biblioteket där dom hittar en fakta bok om 
hästar där står det. 
 
Det finns cirka 60 miljoner hästar i världen 
och deras hjärta väger 9 kg! 
Dom har bättre minne en elefanter. 
Hästar har även dom största ögonen av 
djuren på land. 
Hästen har 205 ben i kroppen!!  
Hingstar har 40 tänder medans stona får 36 
och hästarnas tänder slutar aldrig växa. 
En frisk vuxen häst ska ha cirka 36-40 puls 
per minut. 
 
Hästar har 16 muskler i örat vilket gör att 
hästens öra kan vrida örat 180 grader. En 
vuxen häst tar 16 andetag per minut.  
Dom älskar att smaska på äpplen och 
morötter!!  
Hästar sover 3 timmar varje dag. Hästen 
sover mer på sommaren en på vintern, dom 



kan sova stående och liggande på 
natten/dagen. 
När hästen kommer ut i naturen så förlorar 
den snabbt all sin tamhet och blir vilda igen! 
Världens största häst museum är i USA. 
 
Om man har ett rött band i hästens svans 
varnar man att den kan sparkas, gul=hingst, 
grön=unghäst, vit= till salu. 
Den första klonade hästen var en havfflinger 
i Italien 2003!! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
Kapitel 7 Blandningen 
 
Idag var det skola igen och dagen innan hade 
Tintin varit dum. Han hade retat dom med 
att säga att dom var fula och att det skulle 
flytta det gjorde dom både ledsna men mer 
arg en ledsen. 
Idag skulle dom baka dom fick välja ett rum i 
skolan och baka och dom gick till biblioteket 
och bakade lockbete till hästen, det receptet 
brukar dom baka åt Super Tramp! 
 
“Receptet består av 3 ingredienser” 
Havregryn, mjöl och havregryn. 
Man blandar ihop allt till en stor klump och 
börjar sedan att rulla dom i småa bollar. 
Sedan sätter man in dom i ugnen i 10-15 
minuter på 180 grader. Sen när godisarna 
börjar bli gyllenbruna tar man ut dom sen är 
dom klar! 
 
Havregryn 5 dl 
Mjöl 2,5 dl 
Sirap ca 1,5- 2 dl  



(ta i så mycket sirap som behövs efterhand 
för att degen ska hålla ihop) 
 
Man kan skära morötter eller äpplen om man 
vill för att få lite smak på godiset!!! 
 
Dom häller i sirap, mjöl och havregryn och 
chili för det ska luktagott och när monstret 
smakar ska det bränna i munnen. 
Sen ställer dom in den i ugnen och väntar i 
15 minuter. Sedan ringer det och godiset är 
färdigt! 
Svea ställer ut den så får det svalna på 
bänken!!  
Då kom den snälla läraren och frågade om 
hon kunde hjälpa till men dom var redan klar 
med lockbetet till monstret! 
Dom är nöjd över receptet domgjort och ska 
låta det svalna i ½ minut till för det inte ska 
vara så varmt sen. 
dom sätter lite äppelbitar och morötter 
ovanför för att i fakta texten dom såg 
boken stod det så. 
 



 
 
 
 
 
 



Kapitel 8 
 
Stella och Svea tar med sig häst godiset 
“lockbetet” till källaren och går in i den långa 
gången då ser dom hästen långt där framme 
så dom lägger en godis där sen backar dom 
en bit och sen lägger dom en till så när dom 
har backat till dörren så kommer monstret 
och äter godisarna en efter en till den är 
framme och då går den ut från källaren och 
en bit bort där den lägger sig. 

- Har den ont?? säger Svea.  
- Jag vet inte sa Stella. 



 
 
  



Dom går upp till klassrummet och ropar efter 
Tintin han kommer och dom går ner till 
hästen och när han går riktigt för att klappa 
den så hoppar hästen på honom och han 
skriker av skräck och han ber till Svea och 
Stella att ta bort hästen och det gör Stella, 
dom slänger ut lite mer godis och den 
springer dit och äter. 
Hästen går in i källaren och Tintin låser 
dörren efter den! 
Tintin ångrar allt han har sagt och gjort<3 
Dom döper hästen till Balder eftersom den är 
så vild! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 9 Sanningen 
 
 
Idag har Svea listat ut lite pusselbitar tex 
om varför hästen var i biblioteket för dom 
har hört en berättelse om att Twistel hade 
blivit sur på en elev och tagit hennes häst 
och låst in den i biblioteket och den har varit 
där i 10 år utan mat och i biblioteket har 
även städtanterna sina städsaker och i 10 år 
har varje städtant försvunnit… 
Sedan hade hon drömt om ett papper inatt 
med mönster på. 
 
Det är nog därför vi inte har någon städtant 
mer tänker Svea medans Stella kommer och 
kankar på! 
Hon öppnar och dom går till bussen 
tillsammans. 
När dom är på skolan kommer Jimmie och 
följer med dom upp till klassrummet för att 
Svea och Stella ska lämna väskorna. Där ser 
dom en tavla med många olika lappar som 
doms klasskompis har gjort. 



För Jimmie ska skriva vad dom ska göra på 
tavlan! 
 
 
 
Sen springer dom ut på rast och leker med 
doms andra kompisar just nu leker dem med 
Molly, Mirandra och Melinda! 
Nästa dag fyller Jimmie 32 år så Svea ska 
göra ett paket på skolan idag, hon har 
gjort... 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


