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Kapitel 1
Bom! Emile hörde ett svagt bommande 
ljud,
- Erik hörde du?
- Va, vadå ? 
- Hörde du inte? Ett svagt sprängande 
ljud från golvet.
- Det är väl klart, vi har kemi lektion och 
det sprängs ju då o då.
Arga Anna gav en elak blick mot Emile 
och Erik.
- Vad håller ni på och pratar om då! Något 
ni vill säga till hela klassen eller?
- Näe, sa Emile och Erik.
- Välkommen till två timmars kvarsittning!
- Ohhh inte igen, sa dom dystert.
- Nänenänenääne! sjöng smarta Martin 
hånfullt. Haha ni dumskallar, hur kan ni 
alltid få kvarsittning,? jag däremot har 
alldrig kvarsittning!


- Ingen fotboll idag antar jag, sa Emile.
- Nepp,  sa Erik ledsamt.
- Du fyller i alla fall år om en vecka, så 
grattis i förskott då Emile.
- Yay 11år,  inte ens det kan pigga upp 
mig nu sa Emile ironiskt.
- Tyyyystnad! sa arga Anna strängt.
- Smarta Martin kan du vara snäll och 
läsa lite ur no-boken, sa arga Anna.
Martin är arga Annas favorit elev.
Martin började läsa men Emile hörde 
inte, han liksom stängde ut allt ljud. 
Han kunde bara höra det dånande 
ljudet från golvet. Emile blev rädd, han 
ville gå ifrån ljudet. Han ville bara gå 
och spela fotboll och glömma ljudet 
men än var inte skolan slut.
Arga Anna tittade på Emile 
- Lyssnar du inte?
- Jo det gör jag.
- Då kan väll du läsa nästa sida!
- Visst
Emile börjar läsa men kunde inte 
koncentrera sig.



Kapitel 1
Bom! Emile hörde ett svagt bommande 
ljud,
- Erik hörde du?
- Va, vadå ? 
- Hörde du inte? Ett svagt sprängande 
ljud från golvet.
- Det är väl klart, vi har kemi lektion och 
det sprängs ju då o då.
Arga Anna gav en elak blick mot Emile 
och Erik.
- Vad håller ni på och pratar om då! Något 
ni vill säga till hela klassen eller?
- Näe, sa Emile och Erik.
- Välkommen till två timmars kvarsittning!
- Ohhh inte igen, sa dom dystert.
- Nänenänenääne! sjöng smarta Martin 
hånfullt. Haha ni dumskallar, hur kan ni 
alltid få kvarsittning,? jag däremot har 
alldrig kvarsittning!


- Ingen fotboll idag antar jag, sa Emile.
- Nepp,  sa Erik ledsamt.
- Du fyller i alla fall år om en vecka, så 
grattis i förskott då Emile.
- Yay 11år,  inte ens det kan pigga upp 
mig nu sa Emile ironiskt.
- Tyyyystnad! sa arga Anna strängt.
- Smarta Martin kan du vara snäll och 
läsa lite ur no-boken, sa arga Anna.
Martin är arga Annas favorit elev.
Martin började läsa men Emile hörde 
inte, han liksom stängde ut allt ljud. 
Han kunde bara höra det dånande 
ljudet från golvet. Emile blev rädd, han 
ville gå ifrån ljudet. Han ville bara gå 
och spela fotboll och glömma ljudet 
men än var inte skolan slut.
Arga Anna tittade på Emile 
- Lyssnar du inte?
- Jo det gör jag.
- Då kan väll du läsa nästa sida!
- Visst
Emile börjar läsa men kunde inte 
koncentrera sig.



Emile läste något om värme men han 
hörde inte ens vad han själv läste.
Han såg på klockan. Det var 10 
minuter kvar av lektionen mumlade 
han tyst för sig själv.
Emile var inte direkt bäst i världen på 
att läsa så det kanske inte blev helt 
rätt hela tiden.
Han råkade läsa fel på ett ord.
- Kan du inte läsa eller hahahaa, jag 
kunde läsa bättre än dig när jag gick i 
ettan! sa smarta Martin skrytsamt.
- Det räcker Emile! kan du vara snäll 
och fortsätta läsa klara, sa arga 
Anna.
Emile hörde ljudet igen den här 
gången mycket tydligare. Han kollade 
på klockan, fem minuter hade gått 
sedan han kollade senast, han tänkte 
för sig själv. Bara fem minuter. Dom 
värsta fem minuterna i mitt liv!

- Ni kan lägga ihop era böcker 
och pennor, lektionen är slut! sa 
arga Anna.
Äntligen tänkte Emile. 
Alla la ihop sina böcker och gick 
ut från klassrummet.

själv.

..

hade

själv

- Kan

- Det

själv,
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Kapitel 2
Emile gick igenom korridoren han hade rast.
Han såg allt möjligt, affischer som har bilder av 
skräckinjagande saker och monster i 
buskarna!
Men det var ingenting i jämförelse med vad 
som skulle hända sen, plötsligt blev liksom 
hela världen mörk, allt ljud försvann. Emile 
kunde bara höra det läskiga ljudet och han såg 
bilder från hela sitt liv och allt detta 
genomborrade Emile på ett ögonblick!
Smarta Martin stog framför Emile och puttade 
ner honom mot det hårda stengolvet, Emile 
kom tillbaka till värden av det varma blodet, 
som rann längs hans kropp. Det gjorde ont 
men Emile kände inget, han kunde bara tänka 
på rädslan som det läskiga ljudet gett honom.
- Hallå världen till Emile, sa smarta Martin 
retsamt. Du måste vara uppmärksam annars 
kan något sånt här hända haha! skrattade 
Martin hånfullt.                                                                                                                 
Emile blödde mycket och en stor del av golvet 
var täckt av blod, Martins skor blev blodiga.                                                                          
- Din jävla unge Emile ditt blod har förstört 
mina nya skor! sa smarta Martin argt

Arga Anna kom gående i korridoren och hon 
såg att något hade hänt.
- Vad har hänt här!
- Emile har blodat ner mina nya skor, sa smarta 
Martin,som världens snällaste ängel.
Emile kunde inte röra sig han bara låg där och 
blödde.
- Men oj då Martin, kom så torkar vi av dom.
Anna och Martin gick iväg men innan dom gick 
vände Anna sig om mot Emile
- Och du Emile, res dig upp och städa upp allt 
ditt blod så farligt är det inte!
Emile låg på golvet i cirka fem minuter och 
eftersom alla andra klasser hade lektion så var 
det tomt i korridoren där Emile låg.
Som tur var kom Göran, han jobbar som 
mattelärare och är Emiles favorit lärare.
- Oj! vad har hänt?
Emile kunde inte få fram orden riktigt men han 
fick fram "NÅ-GON PU-TT-ADE MI-G" med en 
svag och mumlande röst.
Göran lyfte upp Emile och tog honom till sitt 
privata lärarrum, la bandage på Emile och gav 
honom en ispåse att hålla mot sitt värkande 
huvud.
Göran gjorde  lite varm choklad och värmde en 
bulle till Emile, sedan satte sig Göran mittemot 
Emile.
- Kommer du ihåg vem det var som puttade 
dig? frågade Göran allvarligt.
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Emile kom inte ihåg vem det var 
eftersom han hade slagit i  huvudet hårt  
mot det hårda stengolvet. 
- Nej, jag kommer bara ihåg att han 
hade en blå skjorta.
Emile tänkte fortfarande på ljudet från 
kemilektionen och ville berätta det för 
Göran.
- Kan du hålla en hemlis? viskade Emile 
till Göran.
- Så klart jag kan! viskade Göran 
tillbaka.
Emile brättade allt som hade hänt 
honom den senaste timmen, om det 
läskiga ljudet, om kvarsittningen, den 
där konstiga känslan när han liksom 
lämnade världen för en minut och att allt 
han mindes sedan var att Göran kom 
och hjälpte honom.
- Det är säkert ingen fara. sa Göran 
övertygande.
Emile kände sig mycket bättre och gick 
ut från Görans lärarrum.
- Hej då, sa Emile glatt.
- Du glömmer väl inte att plugga till 
matteprovet nästa vecka? sa Göran, 
som den man i sina bästa år han var.
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Nu gick Emile i genom korridoren för att gå 
ut på skolgården. På vägen genom skolans 
långa orange- och vitrutiga korridor såg 
han en löpsedel över en dricksfontän.
Emile läste på rubriken, det stod: Monstret 
är på riktigt!
Emile blev lockad av rubriken och han gick 
och köpte skoltidningen för att läsa mer.
När han öppnade tidningen stod det att ett 
monster synts till på skolan.
Emile blev nyfiken och tänkte att det 
kanske har något att göra med ljudet han 
hört eftersom att ljudet kom nerifrån. 
Han blev rädd för att det stod att vittnen 
sett skuggan av ett gigantiskt monster.
Emile fortsatte läsa men efter en stund 
kom smarta Martin.
- Jag ser att du kan läsa, hahahaa.
Emile sparkade smarta Martin på 
smalbenet.
- Stick iväg!
Smarta Martin började gråta och sprang 
iväg.
Emile läste klart nyhetsartikeln.
Så här stod det:

Kapitel 3 Monstret är på riktigt!

Ett monster ar synts till på 
skolan elever  ska ha sett 
skuggor av ett enormt 
monster som ska finnas i 
skolans källare. 
Skolvaktmästaren 
Meddelar att det inte är 
något att oroa sig för.

Emile tänkte några minuter och 
förstod att ljudet han hört i 
morse måste ha varit monstret 
som han läste om. Emile 
tänkte att han måste hitta 
monstret och göra en smart 
plan eller något i den stilen.
Emile bläddrade och såg att 
det stod något om fotboll vilket 
intresserade honom.
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Med fem mål slog Jocke 
skolrekordet för mål under en 
säsong som förut tillhörde Glenn.
I en intervju sa han inte visste det 
men att det är jättekul.
I den förra matchen slog Jocke 
även skolrekordet i flest mål under 
en match.
Vi på redaktionen hoppas även att 
skolans fotbollslag ska ha tur i 
fotbollscupen nästa vecka.

Nytt rekord!



Med fem mål slog Jocke 
skolrekordet för mål under en 
säsong som förut tillhörde Glenn.
I en intervju sa han inte visste det 
men att det är jättekul.
I den förra matchen slog Jocke 
även skolrekordet i flest mål under 
en match.
Vi på redaktionen hoppas även att 
skolans fotbollslag ska ha tur i 
fotbollscupen nästa vecka.

Nytt rekord!



Emile letade runt efter en nyckel till källaren men 
ingen lärare skulle väl bara ge honom skolans 
nyckel? Han var tvungen att ta en nyckel från en 
lärare och Emile såg att läraren Britta kom. Han 
distraherade Britta genom att fråga vad det var för 
läxa han hade till torsdag. När Britta pratade om 
läxan tog Han nycklarna och gick därifrån. 
Källaren var kall och mörk. Emile hörde det 
konstiga ljudet igen och han tittade dit ljudet kom 
från och där var det ett monster! Han blev 
förvånansvärt inte så rädd eller skräckslagen. 
Monstret var inte läskigt alls, det hade ett 
kaninliknande huvud, blåa armar, gula fötter. 
Monstrets kropp var rund och hade marsvins 
liknande päls, ansikte såg efterblivet ut.
Emile förstod att det var ett marsvin som blivit 
muterat. Han kände sig rädd men ändå inte.
Han tog sig ut ur källaren och bestämde att aldrig 
prata om det med någon.
Men Emile ville ändå utforska "djuret" i hemlighet 
på rasten.

Kapitel 4
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Kapitel 5
Emile visste inte så mycket om 
marsvin så han tänkte gå till 
biblioteket och läsa om dem.
Men på vägen såg han en dikt uppsatt 
så här stod det:
"Att tro på monster är dumt. 
För de finns inte på riktigt. 
Men när man är liten tycker man att det är 
viktigt. 
 
Mesigt. 
Omoget. 
Nördigt. 
Sagor. 
Töntigt. 
Efterblivet. 
Rädd är du." 

Emile förstod genast att det var 
smarta Martin som skrivit 
dikten,men smarta Martin är en 
ful tönt så han brydde sig inte och 
gick vidare till bibloteket
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Kapitel 6
Emile kom in på biblioteket och hittade genast 
en faktabok om marsvin, såhär stod det:

Marsvin
                                                          Historia

Marsvin har levt i flera miljoner år, till en början levde dom vilt. Under 
1500-talet tog spanska, nederländska och engelska köpmän med sig 
marsvin till Europa från indianerna i Anderna. I Europa blev de snabbt 
populära hos överklassen och kungahusen.
I Peru, Bolivia och Ecuador äter man marsvin som mat.


                                                Marsvin som husdjur


Marsvinet är ett lättskött och populärt sällskapsdjur som finns i flera 
färger.
Marsvin är lugna djur men kan vara högljudda då de piper, kurrar och 
visslar. Marsvin är flockdjur och ska bo tillsammans med minst ett 
annat marsvin av samma kön.

Djurskyddslagen säger att marsvin ska ha 0,15 kvadratmeter per djur 
som bor i grupp och 0,3 kvadratmeter för ensamt djur. Golvet ska vara 
täckt med exempelvis spån. Och de måste ha ett litet kryp-in där de 
kan söka skydd.

Hö är den viktigaste födan för marsvinet, det slipar ner tänderna samt 
är viktigt för deras matsmältning. Den äter också grönsaker och 
kraftfoder. Marsvin äter sitt eget bajs för att få i sig de näringsämnen 
som inte tagits upp av kroppen. Marsvin behöver färskt vatten varje 
dag.

Precis när Emile skulle lägga ihop boken ramlade ett 
gammalt kuvert ner. Emile öppnade kuvertet och läste. 
Det var ett gammalt brev om ett monster som rört sig på 
skolan. Brevet var militärt och skulle skickas till någon 
hemlig militäranläggning men kom nog aldrig fram.
Brevet var från 1942, ett år efter att skolan byggts.
Skolan var tvungen stänga på grund av monstret och 
kunde inte öppna igen förrän 1948.
Militären hemlighöll att dom aldrig tog bort monstret, men 
att dom gömde det i skolans källare.
- Monstret! sa Emile tyst för sig själv, monstret som jag 
sett fortsatte han, det är det samma som brevet berättar 
om! Jag måste locka fram det! tänkte Emile.
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Brevet var från 1942, ett år efter att skolan byggts.
Skolan var tvungen stänga på grund av monstret och 
kunde inte öppna igen förrän 1948.
Militären hemlighöll att dom aldrig tog bort monstret, men 
att dom gömde det i skolans källare.
- Monstret! sa Emile tyst för sig själv, monstret som jag 
sett fortsatte han, det är det samma som brevet berättar 
om! Jag måste locka fram det! tänkte Emile.



Det var no.
- Idag ska vi göra valfria blandningar som ni 
sedan ska få ta med er hem, sa läraren.
Blandningar? tänkte Emile. Perfekt! Jag måste 
göra något att locka fram monstret med, 
fortsatte han att tänka. 
- Men vad ska jag göra, vad gillar marsvin?
Då kom han ihåg vad det var han läste i 
djurboken.

" Hö är den viktiga!e födan för marsvin "
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Hö... hö såklart! Jag måste ha hö i min blandning! 
tänkte Emile.
Då kom Smarta Martin.
- Jaså! är det inte killen som fortfarande tror på 
monster, hahaha! sa smarta Martin.
- Stick! sa Emile. Jag bryr mig inte, och förresten 
tror ju du på drakar.
Smarta Martin gick iväg och Emile började skriva 
ett recept som skulle locka fram "monstret".
Så här var receptet :





                                            
Recept för att locka fram 
marsvinsmonster

                                                 
Det här behöver du:

                                                   
2.5dl hö
                                                   
0.5dl majs
                                                   
0.25 kycklingbröst
                                                   
2dl vatten
                                                   
0.5dl flytande smör
                                                   
0.5dl mjöl
                                                   
2 fiskögon 

                                                         
Så här gör du:

Blanda allting i en mixer. Om det 
blir för torrt kan du kissa i det för 
att få det lättare att mixa. 
Servera gärna i fina glas med 
sugrör.



Det var no.
- Idag ska vi göra valfria blandningar som ni 
sedan ska få ta med er hem, sa läraren.
Blandningar? tänkte Emile. Perfekt! Jag måste 
göra något att locka fram monstret med, 
fortsatte han att tänka. 
- Men vad ska jag göra, vad gillar marsvin?
Då kom han ihåg vad det var han läste i 
djurboken.

" Hö är den viktiga!e födan för marsvin "

Kapitel 7

Hö... hö såklart! Jag måste ha hö i min blandning! 
tänkte Emile.
Då kom Smarta Martin.
- Jaså! är det inte killen som fortfarande tror på 
monster, hahaha! sa smarta Martin.
- Stick! sa Emile. Jag bryr mig inte, och förresten 
tror ju du på drakar.
Smarta Martin gick iväg och Emile började skriva 
ett recept som skulle locka fram "monstret".
Så här var receptet :





                                            
Recept för att locka fram 
marsvinsmonster

                                                 
Det här behöver du:

                                                   
2.5dl hö
                                                   
0.5dl majs
                                                   
0.25 kycklingbröst
                                                   
2dl vatten
                                                   
0.5dl flytande smör
                                                   
0.5dl mjöl
                                                   
2 fiskögon 

                                                         
Så här gör du:

Blanda allting i en mixer. Om det 
blir för torrt kan du kissa i det för 
att få det lättare att mixa. 
Servera gärna i fina glas med 
sugrör.



- Ni kan börja plocka ihop 
nu! Men innan ni går så får 
ni lägga era blandningar i 
en plastpåse och ta hem 
dom om ni vill, sen är det 
slut för dagen, sa läraren.
Emile gjorde som hon sa, 
plockade ihop sina saker, 
la ner sin 
"monsterframlockande" 
blandning i en plastpåse 
och gick hem.
I morgon ska jag nog få 
fram "monstret" tänkte 
Emile.
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Kapitel 8
På första rasten nästa dag gick Emile till källaren, som tur 
var så var källaren öppen.
Förutom blandningen han gjorde för att locka fram 
"monstret" med så hade han även ett hopprep att binda 
"monstret" med.
Emile knöt upp påsen och hällde ut blandningen på 
källargolvet.
Sedan gick han och gömde sig och väntade på att 
monstret skulle komma fram. Han väntade och väntade, 
men monstret kom inte fram. Men sen...
Emile såg det! Monstret kom fram och åt av blandningen. 
Medan monstret åt så smög Emile fram och band det.
När Emile bundit fast monstret kom Smarta Martin...
- Monster! Hela tiden hade du rätt! Jag är ledsen för att 
jag var så dum för att du trodde på monstret. Kan vi bli 
vänner igen? sa smarta Martin ångerfullt.
- Okej. Men skulle du kunna hjälpa mig att ta in monstret i 
källaren igen? sa Emile.
- Så klart, sa Smarta Martin
Och förresten jag är ledsen för att jag puttade dig och 
skrev den där dumma dikten.
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Allt var nu löst och Emile och Smarta Martin hade 
blivit vänner.
- Okej vad ska vi göra av monstret? sa Smarta 
Martin till Emile.
- Jag vet inte. Kanske är det bäst att låta monstret 
vara? sa Emile.
- Det låter som en bra ide tycker jag!
- Vi måste bara hålla det hemligt så att ingen 
någonsin får reda på att monstret finns i källaren, S 
a Emile.
- Vi kan ju mata det på rasterna! sa smarta Martin 
uppspelt.
Då kom arga Anna.
- Vad viskar ni till varandra då! Jag hatar barn! 
Särskilt när dom viskar! 
Just då kom rektorn.
- Jag är trött på att du alltid är så dum mot barn! Du 
får sparken! Jag kommer att ersätta dig med en 
bättre lärare med omedelbar verkställning.
Den nya läraren hette Lisa, Hon älskade barn och 
var jättesnäll.
- Men två saker är ännu inte uppklarade. Hur 
muterades monstret och hur kom det in i källaren? 
frågade smarta Martin Emile.
- Det får nog för alltid vara en hemlighet.

Kapitel 9
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