Av Måns Holmström

En mörk och kall dag när Tim gick in på
skolan så fanns det ingen i klassrummet. Så
han blev lite rädd, men när han såg med sin
förskräckelske sin lärare skadad så blev han
inte rädd längre, utan skrek:
- Kom fram kom fram kamerateam, jag vet att
ni är där. Men ingen kom så han gick hem
glad för att han trodde att det var ledig dag
eller något.
MEN NÄR HAN KOM HEM så låg hans
mamma och sov, men utan snarkningar den
här gången. Men när han skulle väcka
mamma så kom en gubbe från gatan och sa:
- Jag visste att det skulle hända, men vem
lyssnade på mig? Sen föll han livlös mot
marken.
Tim blev livrädd och sprang in i huset,
men hans mamma var inte kvar.
Sängen VAR TOM, men när han
hörde en spöklig röst:
- Vem lyssnade på mig? Vem
lyssnade på mmmmmiiiiiggggg?
Tim blev rädd och svimmade. När han
vaknade var han i SPÖKHUSET PÅ
SVARTA LUND. Tim ville ut så han
sprang och PANG!

Så hade han sprungit in i en kort dvärg som
sa åt honom argt:
- Vet du inte att man inte får springa i mitt hus!
- Ditt hus? frågade Tim förvånat.
- Ja, vad annars och stick härifrån NU! skrek
han och vips så var Tim hemma. När han gick
ut på gatan så låg det en kraschad bil. Tim
gick in och det fanns blodfläckar, men inga
personer. Men vad som fanns var en fint
juvelklädd kniv. Tim tog kniven och stack till
Mc Donalds och tog en burgare och sa:
- Det finns i alla fall gratis mat. Men när han
gick ut så var det hans gamle farfars bror där.
Tim sprang mot honom, men just då så bara
försvann han ut i tomma intet.
Tim började gråta och sa:
- Varför ska allt hända mig, varför, varför?
Men då hörde han en fin och vänlig röst som
sa:
- Var inte rädd, lilla vän. Du dör inte för att du
har hittat den magiska
kniven innan du dog.
Men så ändrades
rösten som blev
mörk och otäck:

Så ge mig nu kniven så jag har hela jorden för
mig själv. Då blev Tim bara ännu ledsnare och
då hoppade figuren fram. Den var hemsk, den
den var ful, den var elak, den var hans
LILLEBROR.

Tim trodde inte sina ögon när hans 5-åriga
lillebrorsa klädd i mantel och sin egna lillla
kostym gick fram till honom och sa:
- Hit med kniven nu, annars får du smaka på
min vrede!Men Tim bara gick iväg, men just
då kastade lille brorn en förtrollning som löd:
- Du ska bort, annars börjar jag gråta! Så bara
blev Tim trött och somnade.Det kändes som
han sov i år, men han vaknade. Han låg i sin
säng. Klockan var 8 och datumet var rätt
som när han gick och la sig igår och han sa
till sin mamma att han haft värdens
konstigaste dröm. Då sa hans mamma att han
hade fått post. Tim gick och öppnade paketet
och där låg kniven! Slut.

