Monstret av Leo

Om författaren
Namn
Leo
Ålder
9 år
Intressen
Fotboll, spela trummor och göra
musik, film och böcker.
Tidigare utgivna böcker
Den magiska dörren
Tack till
Josef Sahlin och Casper

Om boken
Det här är en spännande bok om
Mikael som träffar ett monster i
skolans källare.

Kapitel 1: Ljuden
Mikael hörde ätt läskigt ljud. Det pirrade i magen. Det kom närmare. Han tänkte, tänk om
jag dör. Ljudet lät som hans mus hemma, fast mycket läskigare.
- Love hörde du ljudet?
- Nej, sa Love.
Han tittade sig omkring. Då sa deras dumma lärare Josef:
- Titta hit!
Josef berättade hur man gjorde dagens kemilektion. Nu kom det där läskiga ljudet igen
men nu var det väldigt högt. Det var mycket närmare. Han hörde plötsligt vad det var. Det

var hans tama mus Dede som lät. Mikael skrek till.
Då skrek Josef att han skulle ringa till Mikaels mamma.
Han sprang hem. Han hade nycklar så han tog grepp om hemtelefonen och slängde iväg
den. Han var förbannad. Hemma såg han att buren där Dede bodde var öppen. Mikael
hade fått musen av sin pappa.
På vägen träffade han Elsa. Elsa var den jätte jätte jätte jätte jätte jättedummaste tjejen i
klassen. Elsa stod och tjuvrökte. Efter ett bloss så tog hon bak armen och kastade
cigarettfimpen på honom hon skrek:
- Ditt jävla ego!
Han skrek tillbaka:
- Du är ett jävla ego själv
Han stack iväg.

Sen gick han tillbaka till skolan. Han gick till kemilektionen. Han gick till Josef och slog
honom löst med nycklarna och skrek:
- Du är jättesträng!
Han fick skriva: Josef är bäst fem hundra gånger.
Sen skrev han en lapp som han satte på Josefs rygg. Det stod: Josef är sämst.
Plötsligt hördes ljudet igen. Mikael tittade efter sin mus men den var inte där. Ljuden kom
långt bort ifrån under marken och lät läskigare.

Kapitel 2: Rädslan
Nu var det rast. Han tyckte att han såg ett jättemonster. Sen tyckte han att Elsa blev en
varulv.
Det här är som en skräckpromenad. Det kändes som han blev skjuten i hjärtat. Det lät
värre. Det kuslade i hela kroppen. Det var så nära så han försökte att springa men det gick
inte. Han satt fast med benen i gräset. Han var rädd men skämdes lite för det. Han som
skulle bli världens bästa boxare när han blev stor. Som Sin pappa. Nu såg han
skoltidningen och så här stod det:
Skoltidningen
Vi ska få en ny fotbollsplan med konstgräs. Det var det viktigaste. Rektorn har blivit en av
dom bästa spionerna i världen. Det var inte viktigt.
Mikael brydde sig inte om tidningen. Sen gick han till Uffe. Då fick han saft och kaka.

Kapitel 3: Affischen
Mikael snubblade Mikael och såg plötsligt en ny affisch. Det stod en ickenyhet.

En vanlig dag
Det här är oviktigt
Ingenting har hänt idag

Mikael la en brak så affischen vände sig om. I dom stinkande ångorna av sin brakmök
läste han:

Monster i källaren
Ett monster finns i skolans källare.

Kapitel 4: Upptäckten
Det var halloween. Det var en läskig spökrunda. Nej! Var tog alla vägen, tänkte Mikael.
Helt plötsligt hörde Mikael ett så läskigt ljud. Det lät som små små tassande steg. Han rös
nästan som han blev stel. Han vågade inte alls gå för han visste inte vad det var. Han såg
absolut ingenting. Han tänkte: Är jag död nu? Plötsligt såg han det. Djuret var grått, fult
och lurvigt. Det var 3 meter långt. Fötterna var en mikrometer och huvudet var en
millimeter. Det hade stora öron. Det hade en sniffig näsa. Det var en jättemus. Sådana
som brukar vara med i spel. Den var större en A.I.K.s maskot och världens längsta man.
Mikael sprang allt vad han pallade.

Kapitel 5: Dikten
Han satte sig på en mjuk soffa. Den här soffan var väldigt mjuk tänkte han innan han
plötsligt skrek:
- Oohh, det är det stora monstret!
Han sprang allt vad han pallade igen men när han bara såg en liten svag upplyst plats
långt borta så försvann det hemska hemska monstret bort. Han gick till ljuset. När han kom
till kolbiblioteket såg han en dikt. Så här stod det.
Mannen, monstret borta
inte finns
Mannen, inte inte finns
OK
Om du tror det är du nog en onormal nörd
Mannen, inte inte finnas
Tja då
Nörd.
Otrevlig dikt, tänkte Mikael. Som att han skulle vara nörd, OK kanske lite. Han tänkte inte
så mycket på den där idiotiska dikten mer. Sen gick han till biblioteket. Otrevlig dikt
mumlade han igen.

Kapitel 6: Boken
Mikael gick till biblioteket. Han frågade bibliotekarien om det fanns en bok om möss.
- Ja det gör det.
- Bra
- Om du går rakt fram och till höger och sen går du rakt fram, sen till vänster och sen direkt
till höger.
- Skogsmus, det får väl duga, läste Mikael.
Så här stod det:
Egentligen finns det två arter av skogsmöss: Större och mindre skogsmus. Den kan
springa snabbt och är bra på att klättra och hoppa. Helst äter skogsmusen frön, nötter och
andra växtdelar.

Kapitel 7: Blandningen
Kemilektionen hade just börjat. Elsa var elakare en förut. Hon bara svor och svor. Hon sa
till och med fan till Love. Nej, tänkte Mikael. Om monstret var här. Ja! igår van han ju på
biblioteket. Han kan ju göra en blandning. Mikael blandade nöter, frön och en konstig
dricka som gör så att tuttarna växer (i alla fall vad han hade hört av Love), vatten och lite
WC-vatten.
- Nu jävlar! Monster till attack, väste han tyst.

Kapitel 8: Hämnden
Nu du Elsa. Mikael gick ner till källaren. Han sa:
- Tja.
- Hej, sa monstret tyst.
- Jag behöver hjälp.
- OK.
- Här får du mat, sa Mikael. Har du några vänner?
- Nej, sa monstret men vi kan bli.
- Bli vadå? sa Mikael.
- Bli vänner, på ett villkor.
- OK, sa monstret.
- Skräm Elsa.
Lite senare gick de till Elsa där hon stod och tjuvtökte på samma plats.
- Tja Elsa, sa monstret och lipade
- Mamma Mia, skrek Elsa. Okej jag tar tillbaks allt jag har gjort och sagt.
- Klappa monstret, sa Mikael.
- Ok, sa Elsa. Var har du hittade den där jättemusen.
Hon var skiträdd.
- Ha en bra dag, sa Mikael och traskade tillbaka med monstret.

Kapitel 9: Sanningen
Dagen efter så gick Love och Mikael ner i källaren. Love och Mikael var på bushumör.
- Vi går ut med monstret, föreslog Michael.
- Jaaaa! sa Love.
Han och Love gick ut till skolgården och skrämde slag på folk. Rektorn kom ut och
undrade vad som hade hänt. Rektorn ringde polisen innan hon dog av chock. Vaktis
spärrade av hela skolan. Poliser kom och attackerade monstret men monstret slog undan
dom. Sen kom två pansarvagnar som siktade på monstret. Alla backade. Sen hördes:

BOM BOM
krasch
BOM BOM
krasch
men monstret bara stod kvar. Sen siktade monstret med sina laserögon och det lät:

Pansarvagnarna flög som Mikaels stackars motståndare brukade flyga i boxningsringen.
Sen kom Elsa med sin feta cigg och hon sa:
- Jag älskar det där monstret för att min pappa satt i den högra pansarvagnen.
Mikael skrek:
- Monstret har dödat Elsas pappa. Är du inte ledsen Elsa?
- Nej, min pappa är rena rama Hitler. Jag har matat monstret i flera veckor för att monstret
ska döda min pappa. Jag snodde din mus Mikael och matade den tuttmedel. Uffe har
försökt sopa allt under mattan men äntligen har jag lyckats.

Det stod i tidningen om att en grym militär var död. Polisen och myndigheterna ville till och
med ta monstret från Mikael.
Efter 10 år fick dom tag på monstret. Dom hade letat överallt, till och med hemma hos
Mikael men han hade gömt monstret under en matta. Mikael hade tänkt på hur Uffe
"sopade under mattan".
Efter 20 år när Mikael var soldat i tredje världskriget mot USA såg han hur monstret
användes som vapen. Monstret vinkade till Mikael och han pussade Mikael på munnen
SLUT.

