
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 stand-up’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.



Jylland, 1552

– I Guds navn, kom ud! Vi ved, du er derinde! 
 Den lille dreng vågnede med et sæt. Hans mor sad 
allerede op i sengen. Hun græd. Mændene udenfor råbte 
igen: 
 – Kom ud, du Satans kvinde! Du kan ikke fl ygte. 
 Nu bankede de også hårdt på døren. 
 – Mor … Hvad vil de? Drengen kunne næsten ikke få 
ordene frem. Aldrig havde han set sin mor så bange før. 
Hendes hænder rystede, og tårerne løb ned ad hendes 
kinder.
 – Min dreng, sagde hun og rakte ud efter ham. – Kom 
her. 
 I det samme lød et højt brag. Døren gik op, og lands-
byens beboere stormede ind.
 Udenfor var det bidende koldt. Månen hang lavt på 
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landsbyen, til de til sidst nåede bålpladsen i udkanten af 
byen. Drengen vidste ikke, om han skulle flygte eller blive. 
Han valgte at blive sammen med sin mor. For hvor skulle 
han flygte hen?
 – Klyng hende op på pælen! Smedens stemme rungede i 
den klare nat. – Tænd bålet!
 Ordren blev straks fulgt. Flokken arbejdede hurtigt og 
effektivt. 
 Drengen forsøgte at nå hen til sin mor, men nogen holdt 
ham tilbage. 
 – Bliv væk, du søn af en heks! En mand, drengen ikke 
kendte, skubbede ham hårdt i brystet, så han fløj hen ad 
jorden. Blod piblede frem fra hans næse og videre ned i 
munden. Så rejste de hans mor op på en høj pæl. Hun var 
bundet med et kraftigt reb og hang flere meter over jorden. 
 Nu bredte der sig en underlig, højtidelig stemning. 
Drengen stirrede på sin mor, og hun kiggede tilbage med 
øjne fulde af sorg. Hendes stemme var meget svag. Alligevel 
trængte dens inderlighed og smerte gennem nattemørket.
 – Jeg ved ikke, hvorfor I gør dette. Jeg håber, at Gud en 
dag vil tilgive jer. Med mine sidste ord vil jeg bede jer om at 
skåne min søn. Han er blot en lille dreng. Pas på ham. Hjælp 
ham. Når jeg om et øjeblik er borte, har han ingen i denne 
verden.
 Så tav hun. En enkelt tåre trillede ned ad hendes kind. 
Landsbyens beboere stirrede med tilbageholdt åndedræt, 
indtil der lød et skrig:
 – Brænd hende! Det var den gamle kvinde igen. Fråden 
stod hende om munden. – Brænd heksen! Hun skal brænde 
op i Helvede! Hun skal lide hele vejen til Dødsriget!

nattehimlen som et kæmpestort, lysende øje. Der var frost i 
den klare luft. Jorden var stenhård. 
 – Heksen skal på bålet! skreg en gammel kvinde. Drengen 
så forskrækket på hende. Han kunne ikke huske hendes navn, 
men hun havde tit hjulpet dem. Og det var ikke længe siden, 
hun havde fortalt ham eventyr om de sære væsner, der lever 
inde i skoven. Nu skreg hun igen:
 – Heksen skal brændes! Hun er Satans yngel!
 Den gamle kvindes skrig opildnede flokken yderligere. 
Alle kæmpede de for at være med til at skubbe og sparke 
drengens mor, der grædende bad om nåde. 
 – Nåde? Det var smeden, der råbte nu. – Som om en heks 
som dig kender til nåde! Du er skyld i, at regnen aldrig kom. 
Du er skyld i, at min søn sultede ihjel. 
 – Og hun har bragt sygdom og død over os! 
 Nu blandede smedens unge hjælper sig. – Det er heksens 
skyld, at min mor døde af lungesyge. Hun skal dø!
 Landsbyens beboere jublede. Drengen prøvede at blande 
sig, men ingen ville høre på ham. 

Nu løftede de hans mor op. Smeden førte an. Han var stærk 
som en bjørn. Den spinkle kvinde forsvandt næsten i hans 
enorme næver.
 – På bålet med hende! 
 Denne gang var der flere, der råbte i munden på hinanden. 
Det var, som om flokken var blevet til ét stort, frådende 
uhyre.
 – Lad min mor være! Hun er ikke en heks! Igen prøvede 
drengen at blande sig, men der var ingen, som hørte ham. 
 Flokken satte i bevægelse. Smeden førte flokken gennem 
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Danmark, nutiden

– 6.B! brølede dansklæreren Rasmus P., så taget var ved at 
lette. – Ikke løbe på gangene! Og ingen råben og skrigen! 
 Oliver smilede til Sofi e og Hakan. – Det er nemlig kun 
læreren, der må råbe, fnisede han.
 Hele klassen var på vej ned på pedellens kontor. Der var 
time, så skolens gange var næsten tomme. Rasmus P. havde 
fl ere gange understreget, at han kun ville vise dem det, hvis 
de lovede ikke at larme. 
 Det. Hvad var det egentlig, de skulle se? Alle hviskede og 
tiskede, men ingen anede noget. 
 – Det er et eller andet, nogen har fundet nede i jorden, 
forklarede Sofi e, da de gik ned ad trappen til kælderen. 
 – Hvor ved du det fra? ville Hakan vide.
 Inden hun nåede at svare, kom Luna og Markus op på 
siden af dem. 

 Drengen lukkede øjnene. Han ville ikke se mere. Men 
selv her, skjult bag sine sammenklemte øjenlåg, kunne han 
hverken undslippe varmen fra det store bål eller sin mors 
frygtelige dødsskrig, da fl ammerne langsomt fortærede 
hende.

Da han åbnede øjnene, var han på vild fl ugt. 
 – Løb! Din Satans søn! 
 En fl ok drenge, ikke meget ældre end han selv, førte an. 
De kastede sten efter ham og slog ham med hårde kæppe. 
 – Vis dig aldrig her igen! Kommer du tilbage, ryger du 
på bålet ligesom din mor!
 Drengen så sig ikke tilbage. Han løb ud over de frosne 
marker. Den iskolde nat hev og sled i hans ansigt. Blodet løb 
stadig fra hans næse. Men han løb bare. Han så ingenting. 
Intet andet end mørket foran ham. 
 Der snart opslugte ham helt.
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 – Hej med jer, sagde han med en stemme, der var så lys, at 
han næsten lød som en pige. – Nå, skal I også lige se den? 
 Klassen stimlede sammen inde på kontoret. Philip skulle 
selvfølgelig stå forrest. Der var et slidt skrivebord, en 
vakkelvorn kontorstol og et par reoler med ringbind, kasser 
og mapper. På væggen hang en AGF-plakat. Midt på skrive-
bordet lå noget, der lignede en ældgammel kasse.
 – Ja, det er jo ikke, fordi det er det store sus, men jeg 
synes da lige så godt, at alle kan få lov at se den, inden 
museumsfolkene kommer og henter den.
 – Hvad er det? spurgte Markus.
 – Det er vel en slags kiste, forklarede pedellen. – Den skal 
undersøges af nogle arkæologer og historikere. 
 Oliver trådte nærmere for bedre at kunne se. Det var 
ganske rigtigt en lille kiste, lavet af jern og lukket med en 
enorm hængelås. Dens låg var helt dækket af rust. 
 – Hvor blev den fundet? spurgte Philip med sin værste 
vigtigper-stemme.
 Pedellen prøvede at svare. – Hvis jeg lige må få ro et 
øjeblik. Hallo! Han så bedende på Rasmus P. og forventede 
vist hjælp til at få ro. Rasmus P. piftede højt.
 – Prøv lige at dæmpe jer et øjeblik!
 Stilheden bredte sig med det samme. Rasmus P. nikkede 
til pedellen, som rømmede sig.
 – Altså, jeg ved ikke, om I ved det, men der er i øjeblikket 
et større vejarbejde i gang ovre omkring Hasle Kirke. I må 
ikke spørge mig om, hvad det er, de laver, men ...
 – De er ved at lave cykelstier. Sofie blandede sig.  
– Min mor har været med til at beslutte det. 
 – Nå da? Pedellen lignede en, der havde tabt tråden, og 

 – Er det Røvballemanden, vi skal se? stønnede Markus 
rød i hovedet af anstrengelse. – Bare han ikke ligger og fiser.
 Sofie så strengt på ham. – Hvis det er Grauballemanden, 
du mener, ligger han altså ude på Moesgaard Museum!
 Oliver sagde ikke noget. Han holdt øje med Philip, der gik 
lidt foran dem. Philip lignede som sædvanlig en, der ejede 
hele verden. 

Markus, Hakan, Sofie og Luna var Olivers bedste venner. 
Sammen havde de dannet Monsterjægerne. Desværre 
var der ikke så mange monstre at fange for tiden. Hakan 
havde en dag for sjov sagt, at de burde åbne alle cellerne i 
Monsterkatakomben, det hemmelige og topsikrede fængsel 
nede i kloakkerne, så de kunne fange alle monstrene igen!
 De andre havde grinet. Bortset fra Oliver. Han kunne 
ikke se det sjove i det. Han led. For ham var hver eneste 
dag, Monsterjægerne var inaktive, en spildt dag. Og selv om 
han forsøgte at flygte ind i en verden af film- og tegneserier, 
hvor uhyggelige slimedderkopper og motorsavssvingende 
massemordere lå på lur overalt, var det ikke det samme.

Kældergangene under Hasle Skole var mørke og skumle, og 
der bredte sig straks en trykket stemning.
 – Pas på Krybet, hviskede Markus. – Krybet bor nede under 
skolen. Det er tre meter langt og ligner en øgle. Dets hud er 
lavet af grønt panser, og det har gigantiske hjørnetænder og 
knivskarpe kløer. Det lever af skolebørn og ... 
 – Shut up, Markus! Lunas stemme lynede. 
 Endelig stod de foran pedellens kontor. Pedellen selv var 
en lille, tyk mand med et slesk smil. 
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– Er du klar til på fredag, Ollie?
 Markus kiggede på Oliver med et smørret grin, da de 
som de første trådte ind i klassen.
 – Hvad mener du? spurgte Oliver, selv om han udmærket 
vidste, hvad Markus talte om.
 – Tag dig nu sammen, makker! Det er jo Halloween på 
fredag! 
 Oliver satte sig på sin plads ved siden af Markus aller-
bagest i klassen. De andre begyndte at myldre ind. 
 – Jeg er bare så spændt på, hvad du arrangerer i år. 
Markus kiggede forventningsfuldt på Oliver, der var ved at 
fi nde sine bøger frem. – Hakan og de andre glæder sig også 
helt vildt.
 Oliver nikkede bare. Han vidste ikke, hvad han skulle 
sige. Men Markus havde ret: Det var jo Halloween på 
fredag, og Oliver måtte fi nde på noget. Sådan havde det 
været de sidste par år. Monsterjægerne plejede nemlig 

straks bredte uroen sig igen. Oliver vidste godt, at Sofi es mor 
havde noget med lokalpolitik at gøre. Hun havde også været 
i fjernsynet et par gange. 
Rasmus P. rømmede sig højt, og klassen blev igen stille.
 – Hvor kom jeg fra? Pedellen tænkte sig om. – Altså, 
under dette arbejde fandt man så pludselig den her gamle 
metalkiste dybt nede i jorden. 
 – Hvad er det for en kiste? ville Philip vide.
 – Som jeg sagde før, skal den snart undersøges nærmere. 
Men der er formentlig tale om en lille gravkiste fra middel-
alderen. 
 – Jamen kirkegården ligger jo omme på den anden siden 
af kirken! Philip kunne ikke skjule sin skepsis. – Den ligger 
ikke ud til vejen. 
 – Korrekt. Men der har den ikke altid ligget. Jeg er ikke 
historiker, men området på den anden side af kirken funge-
rede faktisk som gravplads for mange hundrede år siden.
 – Hvornår blev kisten fundet? spurgte Sofi e.
 – I mandags. En af vejarbejderne skulle lige til at …
 Alle begyndte at småsnakke. Det var, som om klassen 
benyttede selv den mindste chance til at blive urolig. 
 – Stille! råbte Rasmus P. og fægtede med armene. – Please, 
vær nu stille.
 Endelig blev der nogenlunde ro. Rasmus P. rømmede sig 
og så på pedellen.
 – Jamen så siger vi mange tak, fordi vi måtte kigge forbi. 
Vi må hellere komme tilbage. Den nye pige kommer kl. 10. 
 – Hvad for en pige? spurgte Hakan nysgerrigt.
 – Har jeg ikke fortalt det? Rasmus P. så overrasket ud over 
klassen. – I får en ny klassekammerat i dag. 
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 – Jeg har boet så mange steder. Rumænien, Polen, 
Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Zimbabwe, København 
og Århus. Men jeg er født på Island. I en by, der hedder 
Hvolsvöllur.
 Klassen måbede.
 – Øh, nå, på den måde. Det var tydeligt, at Rasmus P. 
ikke vidste, hvad han skulle sige. – Du er da vist en rigtig 
lille … øh … verdensdame. Lad os se, om vi kan finde en 
plads til dig. Du kan sidde derovre. Han pegede på stolen 
ved siden af Sofie.
 – Det er fint. Ragna gik over til sin nye plads. 
 Oliver og Markus kunne ikke lade være med at stirre. 
Der var noget alfeagtigt over Ragna. Hun var så lille og let, 
at hun lignede en, der ville falde omkuld, hvis man pustede 
til hende. Som om hendes fødder ikke rørte jorden, når hun 
gik. Hun havde bare fødder i sandalerne. 
 – Tjek hende lige, Ollie, hviskede Markus. – Hvordan er 
det, hun ser ud? Det må godt nok være koldt for tæerne. 

Resten af timen lavede de gruppearbejde, mens Rasmus P. 
var nede for at kopiere. Klassen havde læst en dødkedelig 
novelle, og nu skulle de skrive en slags fortsættelse 
til den. Oliver var i gruppe sammen med vennerne fra 
Monsterjægerne. Finse på bondegården, hed novellen. 
Den handlede om en dybt belastende snotunge, der blev 
kaldt Finse, som boede alene med sin mor på en bondegård. 
Han havde en hund, der hed Pølle, to katte, der hed Røde-
mis og Sorte-mis, og en ko, der skulle malkes. Derudover 
skete der ikke rigtig noget. Oliver havde aldrig læst noget 
så kedeligt.

at mødes ovre hos Oliver, hvor de lagde ud med at se 
gyserfilmen Maskernes nat. Bagefter spiste de pølsehorn 
og drak blodrødt saftevand, mens de skar græskarlamper. 
Og til sidst gik de rundt i kvarteret og raslede. Men Oliver 
havde også altid forberedt en overraskelse.

– Ja, så må I godt være stille.
 Oliver blev revet ud af sine tanker. Rasmus P. stod oppe 
bag katederet. De andre sad på deres pladser. Og ved siden 
af Rasmus P. stod den nye pige.
 – Inden vi går i gang, synes jeg lige, vi skal hilse på 
Ragna, som skal gå her i klassen.
 Oliver stirrede. Pigen var lille og spinkel og havde 
blæksort hår, der strittede vildt ud til alle sider. Rasmus P. 
fortsatte:
 – Vi skal tage rigtig godt imod Ragna, som kommer fra … 
øh … Hvilken skole gik du på før?
 – Det kan jeg ikke huske. Pigens stemme var usædvanlig 
dyb og passede slet ikke til hendes spinkle krop. Oliver så 
på hende. Hendes tøj var meget pjaltet og farvestrålende. 
Hun lignede en slags sigøjner. 
 – Øh, kan du ikke huske, hvad skolen hedder? Rasmus 
P. så en anelse befippet ud.
 – Nej, for det er så længe siden.
 – Nå da. Du må da have gået i skole, før du kom her ...
 – Nej, jeg har bare været derhjemme og passet min 
urtehave.
 Alle i klassen grinede.
 – Kan du så huske, hvilken by du boede i? spurgte 
Rasmus P. forvirret.
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 – Hvad mener du? spurgte Sofie.
 – Hendes tøj og … navn, sagde Luna. – Og så den 
mærkelige, klamme suppe. 
 I det samme drejede Ragna hovedet og så på dem med et 
smil. Hendes tænder var grønne af suppen, da hun talte til 
dem:
 – Jeg skulle sige fra læreren, at jeg er med i jeres gruppe. 
Skal vi ikke skrive historien færdig hjemme hos mig i 
aften?

 – Skråt op med ham Fimse, stønnede Hakan træt.  
– Han er så mega-nedtur!
 – Jamen vi skal jo lære om livet på landet, forklarede 
Sofie fornuftigt.
 – Hvad synes I om kisten nede ved pedellen? spurgte 
Oliver.
 – Hvad mener du med, hvad vi synes om den? Markus 
havde lagt hovedet ned på bordet og lignede en, der var ved 
at falde i søvn.
 – Kan det være starten på noget? Oliver så forventnings-
fuldt på de andre.
 – Noget hvad? ville Luna vide.
 – Ja, altså noget ... spændende. En sag for Monsterjægerne, 
måske.
 – Klart, Ollie. Hakan grinede. – Det er da helt oplagt. 
Lad os komme ud og fange monstret ... NOT! Jeg ved ikke, 
om du har bemærket det, men der er ligesom ikke noget 
monster, vel? Der er bare en gammel, rådden kiste!
 – Jo, jo, har du aldrig hørt om kistemonstret? Markus 
løftede hovedet. – Det fanger jer og knalder et kistelåg ned 
i roen på jer. Bang! Mega-skummelt.
 De grinede. Selv Oliver kunne ikke lade være. Men 
pludselig stivnede de og stirrede på Ragna, der var gået 
i gang med at spise, selv om det ikke var spisefrikvarter 
endnu. For hvad var det, hun sad og slubrede i sig?
 – Det er suppe, hviskede Oliver. – Tjek den lige!  
Tyk, grøn suppe med nogle underlige bær i.
 – Hvordan kan man have kold, grøn suppe med som 
madpakke? Luna lød meget skeptisk. – Der er altså et eller 
andet weird over hende.
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