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Kapitel 1
Äntligen hemma från den där jävla skolan. Hemma från
helvetet. Hemma från tortyrkammaren och skithuset.
Denniz hatade det. Han gick upp för den långa knarriga
trappan det kändes som den aldrig tog slut. Han
kraschade ner i sängen som ett flygplan. Så drog han det
stora långa täcket över huvudet och tänkte på vilken
skitdag det hade varigt idag. Denniz låg och petade på
den stora lila blåtiran han hade fått av jonte, klassens
mobbare.
Efter ett tag sov han som en stock. Han
vaknade av att mamma och pappa kom dundrande och
rykte i honom och skrek:
- kom Kom!
Men den är ju sex på kvällen
Denniz frågade vad det var. Pappa Skyndade bara på
honom. Han flög upp med en klump i halsen.
- Skynda dig! Sa pappa igen.
Dom rusade ner för den långa trappan, ut som ett skott
genom dörren och sedan ut. När de kom ut så såg Denniz
att gräs mattan brann. Han såg nästan ingenting, den
tjocka röken var som ett tjockt täcke över gården. Denniz
får panik. Han såg inte mamma eller pappa. Han kände
att han fick svårt att andas och kände sig tung som om
han har en sten i magen. Till slut tappade han balansen
och svimmade.

Denniz vaknade i en sjukhussäng. Pappa stod där och
såg ledsen och arg ut. Det borde vart du sa pappa. Va?
Denniz visste inte vad han snackade om. Mamma är död
sa pappa med en klump i halsen.
- Det borde ha vart du sa pappa argt.
Men... Denniz hade gråt i halsen. Pappa gick ut genom
dörren och smällde den efter sig.
Pang så flyger dörren upp igen. Och där stod en varelse
som såg ut som ett litet troll med en liten rund hatt på
huvudet. Tjooo sa det lilla trollet till Denniz. Denniz
bara gapade. Han gnuggade sig i ögonen. Han fattade
ingenting.
- Är det du som är Denniz, sa det lilla trollet.
Denniz nickade och frågade vem han var.
- Jag är ju Fladnax, sa den lilla trollet och skrattade.
Haha du är en riktig skojare du. Kom nu fortsatte trollet
Fladnax och pillade i sitt långa öra.
- Vi måste gå nu. Har du halsbandet? frågade trollet.
Denniz visste inte vad han pratade om först. Han hade
aldrig haft ett halsband på sig och berättade det. Först
skrattade Fladnax och sa att Denniz var en riktig
skojare. Sedan blev han arg när han förstod att det var
allvar. Hans sandfärgade öron skakade så det ramlade ut
spindlar, skalbaggar och en gammal gaffel.

Han hoppade upp och ned och fräste som en katt.
- Du måste hitta det, slarviga unge. Jag kommer på lördag
och då är det bäst att du har halsbandet.
- Men... klagade Denniz.
Fladnax pekade med en klo i Denniz ansikte mot näsan och
sedan försvann han som en vind in i sitt eget öra. Denniz stod
kvar och alla tankarna bara snurrade.

Kapitel 2
Den blonda sjuksystern kom in i rummet med ett stort
leende och sa att Denniz fick åka hem nu. I hennes händer
hade hon Denniz kläder i en fin vikt hög. Hon la kläderna
på sängen och gick. Det enda som hördes var en fläkt och
ett svagt pipande från maskiner i andra rum. Han började
korva på sig jeansen. Allt gjorde ont. Med ett litet rassel
ramlade något ut ur hans ficka. Han tittade ned. Och där
låg halsbandet. Denniz bara gapade. Som på beställning
flyger dörren upp och där stod Fladnax. Vad bra du
hittade den sa Fladnax. Nu drar vi. Men.... Sa Denniz.
Och så tog Fladnax honom i handen och drog upp honom
och sa kom vi ska upp på taket. I farten slängde Denniz på
sig tröjan och skorna. När dom kommer upp på taket
seger Fladnax hoppa. Va! Sa Denniz. Ja hoppa nu sa han.
Från taket.....sa Denniz med en pipig röst. Ja ta min hand
nu så hoppar vi. Också börjar Fladnax springa mot
kanten. När dom var en meter från kanten så blundade
Denniz och bara hoppade. Sen känner han att det skakar
till och när han öppnar ögonen. Kändes det som om han
drömde. Det såg ut som himmelen. Är jag död frågade
Denniz. Nej du är i världen ovanför sa Fladnax. Världen
ovanför? Undrade Denniz. Ja kom nu så går vi till byn sa
Fladnax. Okej sa Denniz tveksamt. När dom kom fram till
byn så var det festival såg det ut som. Det var mycket
musik,människor och instrument alla skrattade och var
glada.

Det kom en kvinna i vit klänning och satte på en krans på
Denniz huvud och drog in honom i dansen. Denniz kunde
inte låta bli att skratta.

Kapitel 3
Till slut var han så trött att han ramlade. Han låg som en
svettig sjöstjärna och skrattade. Alla fortsatte att dansa
runt honom. Han ställde sig upp och gick och satte sig
bredvid Fladnax under ett träd som luktade som citroner
och ingefära. När Fladnax skulle öppna munnen för att
säga något så skakar det till i marken. Det var en stor
luftballong som såg ut att vara byggd av gammal skrot som
small i backen. Skräp och rostiga kugghjul flög åt alla håll.
De två ballongerna på toppen fräste och väste. Alla skrek
och kastade sig på marken eller gömde sig. En plåt lucka
smällde ner i marken och ut ramlade åtta knähöga varelser.
De var beväpnade till tänderna med spjut, knivar och
trasiga flaskor.
- Vad händer? frågade Denniz.
- Lägg dig bara på marken bara, sa Fladnax.
Denniz gjorde som Fladnax sa. Denniz undrade vilka de
var. Fladnax berättade som om han läst hans tankar.
- Det där är gänget Panadora. Gänget började skratta och
sparka på dom som låg ner. De hotade med sina vapen och
drog folk i håret. Om ni inte har hittar drycken och
halsbandet inom 7 dagar så förstör Death er ö och alla ni
kommer utplånas. Sen ramlade gänget in i den stora
skrotiga ballongen. Alla var helt förtvivlade och dom visste
att om 7 dagar så kommer vi dö!

Sa byborna. vem är Death? undrade Denniz. Alla visade
täcken att man inte ska prata om han. Man får inte ens sega
han namn. Finns det inget sett att stoppa Death sa Denniz.
Jo på ett sett... sa Fladnax. Hur! Undrade Denniz. Vi
måste ta oss till Death och hans slavars ö. Men det är väl
inte så svårt sa Denniz. Okej... Sa Fladnax men du har inte
sett hans ö.... Få se på doms ö. Okej sa Fladnax följ med
mig. När Denniz såg en liten glimt av den svarta ön så blev
han helt kall svettig. WoW.....sa Denniz vi flyger ju. Ja
visste inte du det sa Fladnax. Nej sa Denniz. Men ur ska vi
ta oss till den svarta ön sa Denniz. Kedjor sa Fladnax.
Kedjor? Undrade Denniz. Ja det fins kedjor som går till
varje ö sa Fladnax. Det 1 ö mellan till den svarta ön sa
Fladnax. Så vi får klättra på kedjorna 2 gånger sa Denniz.
Bra då vet du hur vi ska göra. Då kör vi sa Fladnax. Okej
sa Denniz tveksamt.

Kapitel 4
På vägen till det svarta berget måste vi klättra mellan
öarna. Mellan öarna sa Denniz med en klump i halsen.
Vi måste se oss för sa Fladnax. För vadå för något sa
Denniz med en pipig röst. Det kan finnas reptilmän på
vägen sa Fladnax. Dom ser ut som en stor ödla med
stora långa klor och dom är väldigt aggressiva sa
Fladnax. Vart ska vi börja sa Denniz. Reptilmanen
sover i en grotta på den första ön vi måste ta oss igenom
den. Då kör vi sa Fladnax. Denniz kände lite försiktigt
på kedjan om den var stabil. Den var kall och hård. Det
kändes som att den skulle hålla. Denniz försökte
krångla sig ned. Så halkade han plötslig. Han blundade
och tänkte att nu var det kört men när han öppnade
ögonen hängde han med båda armarna i kedjan. Han
började gå sakta sakta tog han sig fram. Det kändes som
om varje gång han tittade ner så skulle han ramla.
Äntligen var dom framme man hörde reptilmannen
snarka marken skaka nästan. Det kom en lukt från
grottan det luktade som ett lik. Vad är det som luktar
undrade Denniz. Det är reptilmannens andedräkt sa
Fladnax. Denniz kikade in i grottan och där låg en stor
stor ödla och sov. Fladnax började gå igenom grottan
Denniz hängde nästan Fladnax på axlarna. Denniz ville
bara komma hem nu. vara död tänkte Denniz för sig
skälv. Vakna, vakna hörde man. Men sluta jag är död sa
Denniz.

Spring sa Fladnax och drog Denniz armen. Dom sprang
mot utgången. Denniz vände sig om och såg att ödlan
började vakna. När reptilen såg att dom sprang så skrek
den stora reptilen och slog i väggarna. Denniz bara tänkte
att det här är slutet. Grottan började rasa dom sprang allt
vad dom kunde. Denniz kunde knappt andas. Fladnax
tog tag i honom. Dom var 1 meter från kanten. Hoppa sa
Fladnax. Va......aaaaaaaaaaaa sa Denniz. Denniz
blundade men han landade mjukt. Är det så här det känns
att vara död tänkte Denniz för sig skälv. Vakna, vakna
hörde man. Men sluta jag är död sa Denniz. Nej det är du
inte sa en bekant röst. Vem är du sa Denniz. Det är jag
Fladnax. Ja juste. Men vad hände undrade Denniz. Vi
hoppade från du vet berget från reptilen sa Fladnax.
Okej..... Sa Denniz som om han inte viste någonting. Nu
är det dax sa Fladnax. Vadå undrade Denniz. Jo vi ska
till den svarta ön sa Fladnax. Dom började gå mot kedjan.
När dom kom fram var Denniz jätte rädd för att han
trodde han skulle ramla den här gången. Han krånglade
sig ner på kedjan. Efter några meter så såg man en svart ö
lite suddigt. Där är den! skrek Denniz. Va! Vart hojtade
Fladnax. Till slut var dom framme. Denniz tog sina sista
krafter att dra sig upp på kanten. Äntligen stönade
Denniz. Vad ska vi göra nu sa Denniz.
- Ja hmm grumlade Denniz. Kom nu jag vet nu sa
Fladnax. Vi ska klättra sa Fladnax vänta ska vi klättra
upp för hela det där berget sa Denniz med en hög röst. Ja
men det var ju du som ville hämta den hemliga pil bågen
sa Fladnax.

-Ja men... Sa Denniz.
Det är bara börja klättra sa Fladnax. Okej sa Denniz
med en klump i halsen. Dom började klättra. Titta inte
ner sa Fladnax. Jag ska försöka sa Denniz. Några
andetag till så är vi uppe sa Denniz flåsande. Äntligen
pustade Denniz ut. Där är den sa Fladnax. Vadå för
något sa Denniz. Pil bågen sa Fladnax som om Denniz
var slut i huvudet. Det var mörkt i grottan. Det kittlade
av lik i näsan.

Men det här är inte så farligt som jag hade trott sa
Denniz och så började han gå. Nej skrek Fladnax. Det
är plattor som sitter i marken och om du kliver på dom
så kommer det komma något slag av spjut eller knivar.
Denniz tog ett steg bakåt. Också drog sig Fladnax till
sig Denniz. Vi måste gå på rätt platta hela vägen. Då
kör vi sa Denniz lite tveksamt. Dom gick jätte
försiktigt. När dom var några fotsteg till så hör man att
en platta trycks ner och man hör hur vapen laddas.
Pang! Så flyger det spjut åt alla håll. Spring! Skrek
Fladnax. Denniz sprang så fort att benen inte han med.
Han flög rätt ner i marken. Vi klarade det skrek
Fladnax. Där är pilbågen sa Denniz. Hahaha...... Var
det du Fladnax sa Denniz. Nej..... Vem var det då. Och
så kommer dom fram det var Panadora. Ser man på är
det ni igen skrek dom. Ni ska gå här ifrån fattar ni det
fräste dom. Vad händer om vi inte gör det sa Denniz
stödigt. Då sticker vi våra spjut rätt igenom er sa dom
små varelserna. Ni och vilka spjut sa Denniz med fniss
i halsen. Öööö vart är spjuten… hörde man från det
lilla gänget. Gör bara som vi seger pep dom. haha
skrattade Denniz. Också PANG! Så hoppade dom små
varelserna på Denniz och Fladnax. Sparka bara hejvilt
sa Fladnax till Denniz. Låt oss gå skrek Denniz.
Varelserna sparkade och slog mot benen. Denniz kom
loss och sprang allt vad han kunde mot pil bågen. När
Denniz fick tag på den så skrek han ett steg till och jag
förstör pil bågen.

Det skulle du aldrig göra sa en från gänget och fnissade.
Också tog Denniz i lite så det knaka i pil bogen. Nej nej
hojtade dom från gänget. Okej vi går skrek dom, men vi
kommer tillbaka och ni kommer ångra det här. Också
sprang dom små varelserna i väg. Äntligen så har vi den
men nu måste vi ta oss in i Deaths grotta.

Kapitel 6
Nu måste vi lösa det här lilla gåtan. Vi måste först ta oss
förbi alla vakter som står och vaktar Deaths grotta. Men vi
får inte bli upptäckta av någon sa Fladnax bestämt.
Dom börja vandra in do lång gångarna. Det finns vakter
lite här och där sa Fladnax. Hur ser dom ut undrade
Denniz. Som du vet gänget Panadora fast dom är bara två
sa Fladnax. När dom gick i grottan så hörde man röster.
Dom kommer närmre sa Fladnax. Här kom och så drog
Denniz i Fladnax arm. Dom gömde sig i ett mörkt litet hål.
Denniz höll andan. Man såg doms fågel lika ben gå för bi.
Denniz får in lite dam i näsan och nyser. Denniz och
Fladnax börjar kall svettas. Prosit hörde man från en av
vakterna. Tack sa den andra vakten. Vänta lite jag nös inte
sa den ena.
-Men vem var det som nös då.
Och så vända sig vakterna om och såg ingen där. Denniz
och Fladnax hade redan sprungit i väg. Det var när ögat sa
Fladnax. Dom fortsatte gå dom båda började svettas.
Varför är det så varmt sa Denniz. För att vi snart kommer
vi till lavafallet sa fladnax. Nej sa Denniz för sej skälv. När
dom var framme så var det ett stort lavafall. Det var lava
över allt. Wow sa Denniz. Hjälp! Denniz vänder sej om ser
att Fladnax är borta. Man hör fot steg springande. Nej!
Skrek Denniz. Man hör ingen ting längre. Denniz är helt
förtvivlad. Han forsetter gå han vet inte vad han skulle
göra. Han går mot ut gången från grottan. När han har
kommit ut så faller han ner på knä. Jag skulle ha vart mer
uppmärksam tänkte han för sig skälv. Han fällde en tår.
Man hörde bara vinden han var helt ensam. Det kände som
om allt var dött.

Helt plötsligt hör Denniz tunga stora fotsteg från grottan.
Och ett tungt skrattande.

Kapitel 7
Han började gå mot grottan. Han ville inte se vad som
var bakom hörnet. Han kikade ut från hörnet och ser
en stor stor grotta. När han gick närmare så kände
Denniz att det blev varmare. Han börjar svettas. När
han kommer in så ser han en stor varelse som som är
runt fyra meter hög. Som står och gungar en liten bur
med handen. Det där måste vara Death. Han är
mycket större en vad han trodde. När han tittar lite
noggrannare på buren så ser han att Fladnax ligger
helt avsvimmad i buren. Han är död tänkte Denniz.
Han tog pil bågen laddade en pil och sköt mot Death.
Den träffar rakt in i hans arm. Death vänder sig om
och ser Denniz.
-Jag har väntat dig sa Death
Du borde åka hem till din värld du hör inte hemma
här. Du har ingen skans sa Death. Jo det har jag och
så visade Denniz pil bågen. Men ni skulle ju skydda
den sa Death till slavarana. Men du har ändå ingen
chans. Det borde vart du! Sa Death. Vad sa du och så
spände han knyt näven.

Kapitel 8
Han tog upp pil bågen med en arg blick i ansiktet. Spände
pil bågen och sköt. Det träffade rakt igenom huvudet på en
av slavarna. Death tog upp sin stora trä klubba började
springa mot honom. Denniz får panik han sprang mot
Fladnax bur. Han började klättra upp på den steniga väggen
mot Fladnax bur han hoppar ut från väggen spänner pil
bågen och skjuter. Pilen prickar mitt på låset som satt på
Fladnax bur. I luften så tar han tag i buren. Och sen
klättrade han in i den. Vakna vakna sa Denniz och skakade
på Fladnax. Du får inte va död sa Denniz med gråt i halsen.
Och så öppnas Fladnax ögon lite segt. Fladnax, Fladnax
ropade Denniz. Ja låt mig sova sa Fladnax morgon vaken.
Nej du hinner inte sova nu sa Denniz. Denniz tog Fladnax
på ryggen och hoppade ner. Det låg ett rep på marken
Denniz tog repet binder fast repet på pilen. Han spände pil
bågen. Pilen silar igenom luften. Pilen träffar rakt i genom
huvudet. Ingen kallar mig värdelös sa Dennnz

Kapitel 9
Denniz går ut ur grottan med Fladnax på ryggen.
Alla moln som var mörka innan är ljusa nu. Allting är
ljust nu. Fladnax ringer några som kan komma och
hämta dom med ett luftskepp. Efter ett tag så
kommer luftskeppet. Dom hoppare på. Denniz
pustar ut. När vi är framme vid byn sa har dom gjort
en fäst till dig. Nu ser man fästen från luft skeppet.
När dom landade så dräller det över med folk över
hela Denniz. Dom drar med Denniz i att dansa i ring.
Till slut var han så trött att han ramlade. Han låg som
en svettig sjöstjärna och skrattade. Nu är det dags att
åka hem sa Fladnax. Men hur kommer hem jag hem
sa Denniz. Du bara hoppar ner för Klippan sa
Fladnax. Det har vart ett nöje att känna dig Denniz.
Du kommer åka bak i tiden när du har fallit klart.
Och sa kramar dom varandra. Och sen skrattar
Fladnax och puttar Denniz ner igenom molnen.
Han ser sin egen säng. Han träffar sängen som en
meteorit. Han titta på klockan och den är 6 på
kvällen han hör mamma och pappa springa. Han
förbereder sig att ta mamma och pappa i handen.
Han vill verkligen inte förlora mamma igen. Dörren
slängs upp. Denniz tar mamma och pappa i händerna
och springer dom går som ett skot igenom dörren.
Gräsmattan brinner igen tänkte Denniz. Han drar
dom igenom elden. Det svider i skinnet. Dom flyger
ut igenom elden. Han tittar åt båda sidorna både
mamma och pappa är kvar. Han pustar ut.
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