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Kap. 1 Ljudet

Kap. 2 Rädslan

-Hörde du ljudet? frågade Viktor.
-Vilket ljud? sa Rasmus.
-Jag hörde nåt från golv...
-Tyst i kemisalen! avbröt Olof Viktor.
-Fan vad jag hatar ungar, muttrade kemiläraren Olof.
-Haha, retade Kalle.
-Tyst sa jag! ropade Olof.

-Kommer du någon gång? ropade Rasmus.
-Vänta jag kommer! skrek Viktor när de var sena till
rasten efter att ha spelat på mobilerna i kapprummet.

-Varför jobbar Olof med barn om han hatar dem? sa
Viktor.
-Inte vet jag, säger Rasmus.

Viktor kröp ihop och korsade benen och drog upp
axlarna.
-Du måste inbilla dig Viktor, jag hör ju inget.

Olof blandar lite ämnen, jag bryr mig inte riktigt men
helt plötsligt så så hör jag att det smäller! Det ryker
grön rök ur det lilla röret som han blandar i och Olof
ropar att alla ska vara lunga.

När de var ute så träffade de Kalle och hans gäng.
-Vad fan vill du då? ropade Kalle.
-Va jag eller?! sa Viktor.
-Ja du!
-Jag vill inget, svarade Viktor

-Hur ska vi vara lugna när hela rummets luft fylls med
grön rök? Sen så säger Olof att vi ska utrymma
rummet helt random!? skriker Rasmus.
-Olof är så jävla konstig, jag kan inte förstå mig på
honom, sa Viktor.

-Minns du när jag frågade om du hörde ljudet igår?
undrade Viktor.
-Jag hör det nu också...sa Viktor.

Kalle gick fram till Viktor.
-Kaxar du Viktor? hånade Kalle.
-Nej du då?!
Kalle blev arg och slog Viktor på käften.
-Aj fan det gjorde ont! Är du dum eller?! stönade
Viktor och kände hur smärtan av slaget började bulta
i huvudet.

Kap. 3 Affischen
Rasmus och Viktor gick in och mötte på Johanna i
korridoren.
-Vad har hänt med dig? undrade Johanna.
-Kalle slog mig ashårt på käften, svarade Viktor.
-Här ta den här, uppmuntrade Johanna
-Tack, sa Viktor när han fick en chokladbit av
Johanna.

Viktor var på väg till mattelektion när han såg en
affisch på tavlan.
-Rasmus kom! ropade Viktor.
-Vad är det? svarade Rasmus.
-Någon har satt upp en affisch på tavlan som handlar
om ett monster på skolan.
Rasmus vände på affischen hastigt.
-Vad gör du? frågade Viktor.
-Vet inte det slog mig att det inte fick synas, sa
Rasmus.
-Okej men då får vi skriva något annat på baksidan.
-Jag skriver, sa Rasmus.
Inga monster på skolan, skrev han.
-Okej jag är klar.
-Men vad står det egentligen i artikeln? undrade
Viktor.
-Jag läser högt sa Rasmus och satte igång.
Monster på skolan
Jag såg ett monster som sprang runt på kvällen när
jag städade, sa städaren på Österskolan. Jag hörde
ett ljud ifrån kemisalen och gick in och det visade sig
vara ett stort misstag.
Ha! Jag såg en slags igelkott eller något, som gömde
sig under borden... började Rasmus.

- Vad gör ni här! skrek Olof plötsligt. Ska inte ni två
vara på mattelektion?
-Nu är vi i trubbel, viskade Viktor.

Kap. 4 Upptäckten

Kap. 5 Affischen

Viktor och Rasmus blev så överraskade så att de
började springa.
-Vart ska vi? frågade Rasmus.
-Vet inte riktigt, men det finns en dörr ner till källaren.
Vi springer dit! svarade Viktor.

Viktor hade lunchrast och såg någon som satte upp
en affisch. Han sprang dit och kollade vad det var.
– Undrar vad den här handlar om, sa Viktor för sig
själv. Han läste affischen:

När de var nere i källaren så gick de till en slags tank
och gömde sig.
-Hoppas inte Olof kommer ner och tar oss, men om
han gör det så är vi dödens, sa Viktor.

Finns monster: Nej
Vem tror på monster: Nördar
Vad är ett monster: Finns ju inga monster
MONSTER ÄR FÖR TÖNTAR!
– Det var tydligen en dikt... mumlade Viktor.

Men det hörde inte Rasmus för att han var i chock,
han hade satt sig på en taggig, hård grej.
-Aj! skrek Rasmus och hoppade upp i famnen på
Viktor.
-Är du typ Scooby doo eller vadå? Oh helvete, nu ser
jag vad du skriker för!
Rasmus hade satt sig på ett ganska stort monster
med taggar på ryggen och det var väldigt tjockt.
-Det där ser ut som en igelkott, sa Viktor.
-Men det är det absolut inte, det är ett monster,
viskade Rasmus.
-Jävlar vi springer upp. Den där figuren kan hoppa
upp på oss vilken sekund som helst, påstod Viktor.

Efter rasten hade Viktor låna-böcker-på-biblioteket-tid
med klassen.
– Tjena Rasmus!
– Hallå Viktor, var har du varit? Jag letade efter dig
hela rasten.
– Jag var på baksidan och letade efter dig, ljög Viktor
för att slippa en diskussion med Rasmus.

Kap. 6 Boken
Viktor var på biblioteket och försökte hitta faktaböcker
som kan passa det monsteret som han och Rasmus
såg i källaren. Han frågade bibliotekarien om var
faktaböckerna fanns.
– Där borta uppe på hyllan, svarade bibliotekarien.
- Okej, tack, sa Viktor.
Han letade efter en bok som kunde visa honom till
monstrets ursprung.
– Här! ropade Viktor när han hittade en bok som
kanske kunde funka.
– Sch! utbrast bibliotekarien.
Viktor började läsa i texten om igelkottar:
Igelkottar har korta extremiteter och de bakre är lite
längre än de främre. Varje fot har fem kloförsedda tår.
Den andra, tredje och fjärde tån är nästan lika långa
och den femte liksom den första är kortare med
mindre klor. De är hälgångare, som sätter hela fotens
undersida på marken.
Som fullvuxen, vid två års ålder, är igelkotten 22–30
centimeter lång, varav svansen är cirka två
centimeter.

Vikten varierar beroende på individ, ålder och årstid.
Efter det första levnadsåret väger igelkottar vanligen
mellan 450 och 700 gram. På sensommaren, då de
vuxna individerna har skapat ett fettskikt för att
överleva vinterhalvåret, kan den väga upp till
1 500 gram.
Efter vinterdvalan då alla reserver förbrukats, har den
förlorat mellan 17 och 26 procent av sin vikt och
småväxta ungdjur, och även de lättaste vuxna
individerna väger då bara 350 gram.
– Jag svär det måste vara ursprungsdjuret till
monstret, sa Viktor.

Kap. 7 Drycken

Recept på hur man lockar till sig en igelkott

Viktor och Rasmus hade kemilektion i kemisalen med
Olof. Viktor tänkte göra en dryck som lockade fram
monstret.
– Vad gör du? frågade Rasmus.
– Blandar en dryck som kanske kan locka fram
monstret som vi såg nere i källaren, svarade Viktor.
– Vad fan gör du din hipster whale? sa Kalle.
– Jag gör en dryck, förklarade Viktor.
– Wtf? okej!

Ingredienser: 5 deciliter vatten, 1 deciliter
daggmaskar, ½ matsked tusenfotingar, 1 deciliter
skalbaggar, ½ deciliter tvestjärtar, ½ matsked
fjärilslarver och 1 banan.

Viktor tänkte på vad han skulle ha i drycken och kom
på att han kanske skulle använda något som en
igelkott gillar. Han tog upp boken om igelkottar och
läste vad de gillar.
Igelkotten livnär sig huvudsakligen på insekter,
däribland jordlöpare och andra skalbaggar, tvestjärtar
och fjärilslarver, men även av mångfotingar och
daggmaskar. Däremot undviker igelkotten nakna
snäckor. Dessa utgör bara en till fem procent av
igelkottens föda.
Viktor började lägga i grejer i drycken samtidigt som
han skrev upp det han gjorde.

Så här gör du:
1. Hacka upp alla insekter i små bitar.
2. Sätt vattnet på kokning.
3. Mosa bananen.
4. Ta daggmaskar, skalbaggar, fjärilslarver,
tvestjärtar och tusenfotingar och lägg alltihop i en
skål.
5. Häll vattnet när det har kokat upp i skålen och
den mosade bananen.
6. Blanda ihop allt och häll det i ett glas.

Kap. 8 Hämnden
– Jag kanske ska locka till mig monstret och skrämma
skiten ur Kalle med drycken, viskade Viktor för sig
själv.
Han tänkte ut en plan.
– Rasmus vill du locka fram monstret och skrämma
skiten ur Kalle? frågade Viktor Rasmus.
– Vi kanske hamnar i trubbel om någon lärare märker
det, svarade Rasmus.
– Men det är värt det, tycker jag, sa Viktor.
– Jaja okej då, vad kan hända.?!
Efter det så smög de ner i källaren och började leta
efter monstret med lockbetet i handen.
– Hittar du något monster! ropade Viktor.
– Nej, du då?
– Jag ser inget, svarade Viktor.
De letade och letade och till slut hittade Rasmus
något.
– Viktor kom, jag tror jag hittade monstret, utbrast
Rasmus.
Viktor sprang dit och så lite förvånad ut.
– Wow, det där monstret är coolt!
– Kom vi ser om ditt lockbete funkar, sa Rasmus.
De tog lockbetet och la det i en linje ut ur källaren och
in i korridorerna och sprang ner igen och väckte
monstret.

– Vi håller monstret i källaren tills Kalle går hem,
tyckte Rasmus.
– Okej det låter bra, men då behöver vi vänta i 1 ½
timme tills skolan slutar.
– Minns du inte att Kalle har ett syndrom som gör att
han går hem 1 timme tidigare?
De väntade i 40 minuter och till slut såg de Kalle.
– Nu, ser du honom? Vi släpper ut monstret och följer
efter honom.
Viktor och Rasmus följde efter honom med monstret
hack i häl, de väntade på att han skulle komma till ett
säkert ställe.
– Nu! Vi skrämmer skiten ur honom.
De gick fram till Kalle, först så sa Viktor...
-Bu!
...och sen så kastade Rasmus lockbetet på honom.
Då gick monstret på Kalle och välte honom. Efter det
så gick Viktor fram till Kalle och ropade
– Det här är för allt du har gjort mot mig!
Kalle blev asrädd och sket säkert på sig och grät fram:
– JAG BER OM URSÄKT FÖR ALLT JAG HAR
GJORT MOT ER!
– Kom, vi går ut i korridoren och väntar tills monstret
kommer ut, befallde Viktor.

Efter en stund så hörde de ett ”bank” i dörren till
källaren. Men som tur var hade nästan hela skolan
lektion förutom Fb och 1a.

Kap. 9 Sanningen
Viktor gick hem och Rasmus tog monstret tillbaka till
skolans källare och slängde ner drycken så att
monstret skulle gå ner.
– Hallå, vad är det nu? svarade Viktor när Rasmus
ringde honom.
– Jag ville bara säga att monstret är nere i källaren
igen. Förresten vet du hur det är med Kalle?
- Ja jag följde honom hem för att han var i chock och
ringde på dörrklockan. Men efter det så sprang jag
iväg, sa Viktor.
- Okej, undrar om han fick någon slags hjärnskakning
eller något, undrade Viktor.
En dag senare på rasten.
- Det är några grejer jag har funderat över på den
senaste tiden. För det första vem satte upp affischen?
För det andra vem skrev dikten och varför? För det
tredje varför blev en igelkott ett monster? Och till sist,
varför var den i källaren? frågade Viktor.
- Jag vet vem som skrev dikten, det var Kalle för att
han var så rädd att det fanns ett monster på riktigt så
han skrev en dikt som skulle lugna honom. Och
undrar du varför jag vet det, så är det för att jag sitter
bredvid honom i spanskasalen, svarade Rasmus.

- Hans pappa Örn har hjälpt honom med det och han
satte upp affischen på väggen. Jag minns nu att jag
såg det men just då så ignorerade jag det. Jag brukar
inte bry mig om vad Kalles familj gör, sa Viktor.

- Igelkotten kanske bara råkade typ... få lite sån där
vätska som Olof blandade ihop på sig, och kanske
började det ryka gas eller något som gjorde att den
förvandlades.... och kanske såg vaktmästaren den gå
i korridoren och tog den till källaren, babblade
Rasmus.
- Men vad var det som lät från golvet då?
- Det var säkert bara rörmokaren som fixade några
rör, innan monstret kom dit såklart, sa Rasmus.
Nästa dag så var det skolavslutning och alla var glada
att få sommarlov efter den här underliga terminen.

