
Her kommmer Monsterjægerne!
Hvis du tror, at vampyrer, spøgelser, zombier, dæmoner og 
varulve kun fi ndes i bøger og på fi lm, tager du grueligt 
fejl – monstre fi ndes skam i virkeligheden, og de går rundt 
iblandt os! Heldigvis rykker MONSTERJÆGERNE ud, hvis 
et overnaturligt væsen stikker snuden for langt frem.

LUNA er en tænksom og temperamentsfuld 
pige, der kan virke som lidt af en outsider
type. Hun bor alene med sin mor, og de 
to har det ikke altid nemt sammen. Når 
det virkelig gælder, er Luna modigere end 
de fl este.

SOFIE er en frisk og køn pige. Hun går til 
taekwondo, er god i skolen og har mange 
venner – både blandt pigerne og drengene. 
Næsten alle kan lide Sofi e. Også Oliver ...

MARKUS synes selv, han er lidt af en spas
mager. Han går bare og venter på, at nogen 
skal hyre ham som standup’er. Problemet 
er bare, at det næsten kun er ham selv, der 
synes, han er sjov. Markus elsker slik og 
søde sager. Han er lidt en bangebuks, men 
prøver selvfølgelig at skjule det.

OLIVER på tolv år er Monsterjægernes leder. 
Han kan ikke få nok af gys og gru. Han 
sluger den ene gyserfi lm efter den anden og 
sidder tit oppe den halve nat med hovedet 
begravet i uhyggelige bøger og tegneserier. 
 Olivers farfar hjælper Monsterjægerne, 
så godt han kan. Han var selv spøgelsesjæger 
som ung, og i hans hemmelige kælder ligger 
alverdens våben og gadgets, der bare venter 
på at blive brugt i kampen mod det onde.

HAKAN er vild med fodbold – især Real 
Madrid. Han er en sporty type, der nægter 
at give op. Uanset hvor farlig situationen 
er, kan man altid regne med Hakan.



Nuussuaq, det vestlige Grønland, 1959

Sneen ramte huden som små projektiler. Vindens kraf
tige hylen gjorde det umuligt at tale sammen. Luften 
var iskold. De to mænd sad i knugende tavshed, mens 
hundekoblet kæmpede sig frem gennem den kraftige 
snestorm. Sporene efter slæden blev slettet øjeblikkelig 
af den fygende sne. Der var hvidt i alle retninger. Kun 
hvidt.
 Men som timerne gik, ændrede landskabet sig. Solen, 
skjult bag et tykt tæppe af hvide skyer, var på vej ned. 
Mørket lå på lur. Det var juleaften.
 – Dér! Den ene mand pegede.
 – Hvor? Den anden mand forsøgte forgæves at skærme 
for sneen med hånden.
 – Dér. Jeg kan se hytten.
 Nu nikkede den anden mand. Et par hundrede meter 
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trak ærmet på sin striktrøje op. – Det er kun et par timer 
siden.
 Mændene stirrede forfærdet på hendes underarm, 
der var fyldt med dybe, røde rifter. Som var hun blevet 
overfaldet af en isbjørn.
 – Han rev mig til blods. Det er ikke længere min lille 
Kamillannguaq. Han er et monster. Den eneste, han vil 
se, er julemanden.
 – Julemanden? Den fuldskæggede undrede sig.
 – Ja. Han fabler hele tiden om julemanden. Han er 
overbevist om, at julemanden vil besøge ham i aften.
 Den fuldskæggede nikkede tænksomt. Så trak han 
eleven til siden. De hviskede sammen. Kvinden stirrede 
på dem. Endelig sagde den fuldskæggede til kvinden:
 – Jeg ved godt, det her lyder som et mærkeligt 
spørgsmål. Men har du et julemandskostume?
 Kvinden svarede ikke. Den fuldskæggede troede ikke, 
hun havde hørt ham.
 – Har du et ...
 – Ja, afbrød hun.
 – Godt. Sagen er nemlig den, at drengen skal have en 
dosis antidæmonvæske hurtigst muligt. Væsken kan ikke 
fordrive den dæmon, der har besat hans krop. Der skal 
helt andre metoder til. Men med lidt held kan den lamme 
dæmonen i nogle timer. Så planen er, at min elev her skal 
iføre sig kostumet og gå ind til drengen. Drengen vil så – i 
det mindste for en stund – tro, at han har fået besøg af den 
rigtige julemand, og formentlig blive glad. Det øjeblik må 
vi udnytte til at indsprøjte væsken i den største blodåre i 
hans hals. Drengen vil så falde i en dyb søvn, og vi vil 

fremme anedes en lille bjælkehytte. Taget var dækket 
af meterhøje snedriver. Et svagt lys trængte ud gennem 
vinduet. 
 Da slæden omsider standsede, faldt hundene udmattede 
sammen i sneen.
 Den ældste af mændene – en fuldskægget mand i 
trediverne – bankede hårdt på døren. Der gik et øjeblik. Så 
blev der knirkende åbnet, og en ung kvinde så forskræmt 
på de to mænd.
 – Godaften, sagde den fuldskæggede. – Og glædelig 
jul. Du har hidkaldt os.
 Kvinden nikkede bare og bød dem indenfor med hånden. 
Øjeblikket efter stod de i en hyggelig, men primitivt 
indrettet stue. Ilden gnistrede i pejsen. Skindet fra en 
fuldvoksen isbjørn strakte sig ud over gulvet.
 – Jeg har medbragt min nye elev, forklarede den 
fuldskæggede og pegede på den anden mand, der var 
noget yngre. – Han er under oplæring. Dæmonuddrivelse 
kræver stor viden.
 Kvinden nikkede igen. Da hun endelig åbnede munden, 
gik hun lige til sagen:
 – Kamillannguaq er inde på sit værelse.
 – Du mener den besatte dreng? Den fuldskæggede så 
sig omkring i stuen.
 Kvinden nikkede.
 – Kamillannguaq er seks år gammel. En ond ånd eller 
en dæmon har besat hans krop.
 Den fuldskæggede nikkede. Kvinden fortsatte:
 – Han vil ikke tale med nogen. Han er blevet som et … 
vildt dyr. Han hvæser og spytter og bider. Se! Kvinden 
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 Tiden stod stille, mens eleven var inde på drengens 
værelse. Den fuldskæggede ventede utålmodigt udenfor. 
Kvinden bed nervøst sine negle.
 Hvor blev eleven af? Hvorfor kaldte han ikke?
 Da den fuldskæggede mistede tålmodigheden og gik 
hen til døren, var det med en foruroligende følelse af, at 
noget var gået galt. Han pressede øret til døren og lyttede. 
Ingenting. Ikke engang lyden af stemmer kunne han høre. 
Udenfor havde mørket lagt sig. Snestormen rasede fortsat.
 – Hvad sker der derinde? spurgte kvinden. – Kan du høre 
noget?
 – Nej. Han vendte sig og så på hende. – Der er helt ...
 I det samme flængedes luften af et højt skrig efterfulgt 
af lyden af knust glas!
 Kvinden holdt vejret. Den fuldskæggede stivnede. 
Hvad foregik der inde på værelset? Han tog mod til sig og 
skubbede den tunge dør op. Et frygteligt syn mødte ham:
 Den besatte dreng lå midt på gulvet. Hans krop 
gennemrystedes af voldsomme spasmer. Fråden stod om 
munden på ham. Injektionssprøjten lå på gulvet, stadig med 
det meste af væsken i sig. Og på vej ud gennem den knuste 
rude – ud i det buldrende mørke og den bidende snestorm 
– var eleven. Stadig iført julemandskostume sendte han sin 
læremester et blik, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen 
på den fuldskæggede. Blikket lyste af vanvid.
 – Åh nej, udbrød den fuldskæggede. – Det hele er slået 
fejl. Dæmonen har besat ham!
 Så var eleven væk.
 Forsvundet i natten.

kunne gå i gang med den egentlige dæmonuddrivelse.
 – Og hvad går den ud på? Kvindens blik flakkede.
 – Det bliver mellem os, min elev og mig. Men stol på 
mig. Jeg ved, hvad jeg gør.

De to mænd trak sig lidt afsides.
 – Det er ekstremt vigtigt, at antidæmonvæsken sprøjtes 
direkte ind i halspulsåren. Den fuldskæggede så alvorligt 
på sin unge elev. – Hvis du rammer den mindste smule 
ved siden af, vil virkningen udeblive.
 – Og du er sikker på, at … Eleven tøvede. Man kunne 
se angsten i hans blik. – På, at jeg er den rette til opgaven? 
Jeg har ikke nær den samme erfaring som dig.
 – Hvordan høster man erfaring, min unge ven? Ved  
at turde kaste sig ud i opgaver. Selv dem, der umiddelbart 
virker afskrækkende. Stol på mig. Jeg ved, du kan gøre 
det.
 – Hvor mange point giver den? Eleven spurgte, mens 
han iførte sig julemandskostumet.
 – To hundrede. Nej, lad os sige tre hundrede.
 Eleven smilede. Tre hundrede point oven i de seks 
hundrede, han havde i forvejen, ville bringe ham meget 
tæt på de tusind point, det krævedes, før man kunne kalde 
sig selv Autoriseret Dæmonuddriver.
 – Sidder skægget godt? Eleven rettede på julemands
skægget.
 – Ho, ho, ho, grinede den fuldskæggede uden at smile.  
– Alt er perfekt. Gå nu ind til drengen, spil din rolle godt, 
og sprøjt væsken ind, når du ser dit snit til det. Bagefter 
kalder du på mig. Jeg ved, du kan klare det. Stol på mig.
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 – Hvor bliver du af, Oliver? Vi sidder og venter på dig. 
Olivers mor stak hovedet ud inde fra farfars stue. – Lasse har 
snart spist alle kagerne.

Oliver og hans familie – mor, far og jordens mest irriterende 
lillebror, Lasse – var henne for at besøge Olivers farfar på 
plejehjemmet. Normalt kunne Oliver godt lide at komme 
her. Enten alene eller sammen med sine venner fra Monster
jægerne. Men ikke med familien. Og ikke op til jul. Hele vejen 
i bilen havde Lasse fablet om alt det, han ønskede sig. Til 
sidst havde mor stoppet hans endeløse strøm af ønsker ved at 
foreslå, at han i stedet nævnte de ting i legetøjskataloget, han 
ikke ønskede sig. Det ville nok være nemmere. Oliver sagde 
ikke noget. Han havde svært ved at komme i julestemning. 
Det var da fint nok med gaver og juleslik, men alligevel 
manglede der noget. Og han vidste godt, hvad det var. Der 
manglede simpelt hen noget uhyggeligt. En varulv eller en 
zombie eller en ... et eller andet, så det hele ikke bare var 
stearinlys og julepynt og æbleskiver.
 Dræberøglerne fra Mars, Fanget i rædselskabinettet, 
Psykopaten og strømpistolen. Oliver grinede ved tanken om 
sin mors bekymrede blik, da hun havde set hans ønskeseddel 
i morges.
 – Hvad er det for noget uhyggeligt noget?
 – Det er da bare de dvdfilm, jeg ønsker mig, forklarede 
Oliver. – De kan bestilles hjem fra USA over nettet. Jeg har 
for resten glemt én ...
 – Film? afbrød mor ham. – Jamen hvad med en, øh, ny 
bobslæde eller et par lune vanter, eller ...
 – Dødsskrigene fra Helvedes forgård.

Danmark, nutiden

– Ho! Ho! Ho!
 Oliver så sig forskrækket omkring.
 – Har du nu været en artig dreng i år, Oliver?
 Oliver stirrede. Store Finn var trådt ud på gangen og stod 
lige foran ham. Han var iklædt et julemandskostume, der 
var mindst tre numre for lille. Stoffet omkring maven på 
ham så ud, som om det var ved at eksplodere. Selv skægget 
havde svært ved at dække Store Finns kødfulde ansigt.
 – Store Finn ... Oliver vidste ikke, hvad han skulle sige.
 – Jeg skal være julemand til plejehjemmets juletræsfest 
i år. Men jeg synes ikke rigtig, kostumet passer. Hvad siger 
du?
 – Øh ... Oliver tøvede. – Det passer da meget godt.
 – Tak skal du have. Jeg skal nok se, om jeg kan skaffe en 
slikpose til dig. Han blinkede og forsvandt ned ad gangen.

Kapitel

2

En slags julegave …

14 15



 Hun smilede til farfar, der ikke sagde noget. Måske hørte 
han det ikke. Han havde brunkage i mundvigen.
 – Smil! Far trak sit nye videokamera op af tasken. – Det 
her skal da foreviges. Kan vi få et julesmil?
 Mor sukkede. Siden far havde købt det nye kamera som 
en julegave til sig selv, havde han ikke fablet om andet. Det 
var ikke til at holde ud!

Den næste time slæbte sig af sted. Farfar var ved at falde 
i søvn. Lasse arbejdede målrettet på at æde sig gennem 
samtlige skåle med konfekt og småkager. Mor insisterede på 
at belære farfar om, hvor vigtigt det er for ældre mennesker 
at få motion. Far filmede løs som en gal. Og Oliver gjorde, 
som han næsten hele tiden gjorde i øjeblikket: Han tænkte på 
Nøddebo Slagtehus.
 Nøddebo Slagtehus var en julekalender, der gik i 
fjernsynet sent om aftenen. Det var en komisk gyserserie, 
hvor flere kendte standup’ere spillede med. Det var op til 
jul hos familien Nøddebo, en tilsyneladende helt almindelig 
familie, der boede på en stor præstegård. Men familien havde 
en hemmelighed. Deres dovne og uduelige teenagedreng, 
Ivan, var nemlig intet mindre end en blodtørstig zombie! 
Hver dag måtte han supplere pebernødderne og julekringlen 
med frisk menneskekød. Oliver elskede den serie. Og han 
glædede sig til aftenens afsnit, hvor Ivan havde lokket en 
af sine klassekammerater med hjem og nu havde planlagt 
at æde ham ...
 – Det var hyggeligt, Arno. Mor rejste sig med et træt 
smil. – Vi skal hjem og smide medisteren på panden.
 Farfar mumlede noget uforståeligt.

 – Hvad?! Mor havde nær fået sin morgenkaffe galt i 
halsen.
 – Jeg har glemt at skrive den på. En klassiker inden for 
genren.

– Oliver!
 Oliver blev revet ud af sine tanker. Han stod stadig midt 
på gangen. Mor stak igen hovedet ud ad døren.
 – Sig mig, er du faldet helt i staver?
 – Jeg kommer nu!
 Denne gang skyndte Oliver sig hen til hende. Han 
prøvede at tage sig sammen. På det seneste havde han fået 
en dårlig vane med at forsvinde ind i sine egne tanker. 
Endnu mere end han plejede. Han var ikke sikker, men han 
havde en fornemmelse af, at de andre fra Monsterjægerne 
talte bekymret om det bag hans ryg.
 – Tag en citronvand, min dreng.
 Farfar, der så ud til at have en af sine efterhånden sjældne 
gode dage, gnæggede i kørestolen.
 – Desværre, Ollie. Jeg har lige taget den sidste. Lasse 
bøvsede og satte sodavanden for munden med et øretæve
indbydende fjæs. – Jeg var megatørstig, så ...
 Oliver sagde ikke noget. Han var ikke vild med citronvand. 
Men han var endnu mindre vild med tanken om, at Lasse 
havde bællet tre citronvand på et øjeblik – udelukkende for 
at irritere ham. 
 – Lasse var lige ved at fortælle farfar, at han fik stor 
ros til skolehjemsamtalen i mandags. Mor fornemmede 
Olivers irritation og forsøgte at skifte emne. – Er det ikke 
rigtigt, Arno?
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rundvisning i fængslet. Det lugtede fælt dernede, og luften 
var klam.
 – Se det som et kæmpe skulderklap for jeres fornemme 
arbejde. Farfar så alvorligt på Oliver. – Det er en stor ære at 
blive vist rundt i Monsterkatakomben. Snart vil I stå ansigt 
til ansigt med nogen af jordens farligste skabninger. Glæd 
dig, men forbered dig også på det værste!

 – For resten. Hun holdt en seddel op. – Hvordan kunne 
jeg dog glemme det? Det er en invitation til dig. Hun så 
på farfar, der vist ikke rigtig fattede, hvad hun sagde. – Til 
julefesten på skolen for Olivers klasse. Vi skal alle sammen 
med. Også Lasse. Og så har inspektøren fået den ide også 
at invitere dig. Det er, fordi du er en af de ældste, nulevende 
gamle elever fra Hasle Skole.
 Farfar udstødte en gnæggende lyd.
 – Hvad siger du så? Det bliver alle tiders. Kan du holde 
dig munter, til vi ses? Hun kyssede ham på panden og gik.
 Far og Lasse var allerede ude på gangen. Far var ved 
at filme Store Finn, der ikke kunne komme fri af sit 
julemandsskæg.
 Da Oliver ville gå, så farfar sit snit til at hive fat i ham.
 – Julefest? himlede han. – Og motion? Vorherre på 
drageryg!
 – Hvad? Oliver fattede ikke en brik af, hvad farfar talte 
om.
 – Men nu skal du få motion, min dreng.
 – Hvad mener du?
 – Monsterkatakomben. Jeg har fået arrangeret en rund
visning.
 – Monsterkatakomben? Oliver undrede sig. Hvorfor talte 
farfar pludselig om det hemmelige, underjordiske fængsel, 
hvor de tilfangetagne monstre blev holdt indespærret?
 – Ja. Jeg har talt med fængselsinspektøren, Øjvind, og 
han har lovet jer en rundvisning i fængslet. Som en slags 
julegave.
 – Øh, nå. Oliver anede ikke, hvad han skulle sige. Han 
vidste heller ikke, om han overhovedet havde lyst til en 
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