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ALEX

MONSTERKONGENS HUS
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KAPITEL 1: HALLOWEEN
Det var blevet Halloween. Alex og hans
gode ven Lucas var ude at samle slik i
deres nabolag.
Alex var klædt ud som en zombie. Hans
mor havde lagt makeup, så det så ud som
om, han var blevet bidt i halsen. Han
havde også mærker under øjnene, så han
så syg ud. Lucas syntes, at Alex så mega
sej ud. Lucas var klædt ud som et
spøgelse, og det var han rigtig træt af.
Hans mor syntes, halloween var noget
pjat, og hun ville ikke købe et kostume til
ham, så Lucas havde bare taget et lagen over hovedet. Der var rigtig mange
huse på vejen, som var pyntet flot op med edderkoppespind,
skeletter og græskar med ansigter, der lyste smilende i
mørket. De to drenge havde lavet ”slik eller ballade” ved
mindst 100 huse. Alex var sikker på han havde mindst 10
kg godter i sin store stofpose. ”Nu kan jeg ikke løfte mere
slik!” udbrød Lucas glad og træt. Alex var enig. Der var heller
ikke mere plads i hans pose.
Alex og Lucas gik en anden vej hjem end
normalt, for så kunne det jo være, de kunne få bare lidt
mere slik. Da de gik langs en lille vej, begyndte lygtepælene
omkring dem at blinke. De stoppede begge bange op. Lysene
blinkede hurtigere og hurtigere. Pludselig slukkede
lygtepælene, og begge drenge blev stive af skræk. Det blev
helt mørkt. Lyset kom tilbage i en enkelt lygtepæl lige foran
dem. I lyset af lygtepælen kunne de nu se et hus. Det hus
havde de aldrig set før.
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I KAPITEL 1 ARBEJDER VI MED UDSAGNSORD / VERBER

1

Find udsagnsord i teksten. Sæt en streg under dem og skriv 8 af dem her i
bydeform, navneform, nutid og datid.
Bydeform - SPIS

2

Navneform - AT SPISE

Nutid - JEG SPISER

Datid - JEG SPISTE

Teksten er skrevet i datid. Lav teksten om til NUTID ved at skrive de små ord
under linjerne i nutid på linjen.

Det _________
blevet Halloween. Alex og hans gode ven Lucas ______________
var
skulle

til at samle slik i deres nabolag. De __________________ sig begge to rigtig
glædede

meget. Alex og Lucas ____________ en anden vej hjem, end de _________________,
gik

plejede

for så ________________ de få lidt mere slik på vejen hjem. Da de
kunne

_____________ langs en lille vej, _______________________ lygtepælene omkring dem
gik

begyndte

at blinke. De ____________________ begge bange op. Lysene _____________________
stoppede

blinkede

hurtigere og hurtigere. Pludselig ____________________ lygtepælene, og begge
slukkede

drenge ___________________ stive af skræk. Lyset _____________________ tilbage i
blev

en enkelt lygtepæl lige foran dem.

kom
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3

Her er nogle udsagnsord fra teksten i datid. Sæt kryds ved de uregelmæssige
udsagnsord herunder.

stoppede

skulle

blev

samlede

blinkede

så

kunne

gik

var

slukkede

fik

tog

Uregelmæssige udsagnsord
Nogle udsagnsord skifter
vokal, når de bliver bøjet
fra nutid til datid. Disse
kaldes uregelmæssige, fordi
de ikke bøjes ligesom de
andre udsagnsord.
Fx:
Nutid: Jeg sidder
Datid: Jeg sad

Hvilke tre bogstaver ender der andre regelmæssige ord på?
Find udsagnsordene, som står i NUTID, i nettet. Der er mange - hvor mange
kan du finde?
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KAPITEL 2: DRENGE MED MASKER
Huset var kæmpestort. Malingen på ydersiden
var skallet af. Alex lagde mærke til, at der
var et tårn på huset. Tårnet var omringet
af fire dæmonstatuer. De havde vinger,
skarpe kløer og horn. Rundt om huset var der
hegn af tremmer med en kæmpe port i midten.
Det løb koldt ned ad ryggen på Alex og Lucas.
Der var ingen chance for, at de ville ringe på den
dør.
Alle de andre lygtepæle tændte igen. ”Lad os smutte,” sagde
Lucas. Alex nikkede enigt.
Pludselig anede de to drenge en uhyggelig
skikkelse komme bagfra. De vendte hovederne
og så en stor gorilla og et uhyggeligt hvidt
ansigt. Alex nåede at hoppe tilbage, men det
gjorde Lucas ikke.
De løftede Lucas op fra jorden. ”Giv os
dit slik, din orm!” sagde en af
skikkelserne.
Alex lagde mærke til den bekendte stemme,
og så at det bare var to drenge med billige
masker. Det var to drenge fra 8. klasse,
Joachim og Adrian. Sidste vinter gav de Alex en vasker, som gav ham blodtud.
Lucas sprællede og sparkede panisk. Han fik hurtigt løsnet sig fra drengenes
greb, for Adrian havde kun fået fat i Lucas’ hvide lagen, som nu blev rykket
af. Lucas og Alex løb alt det, de kunne, mens de havde drengene i hælene.
Alex kunne se, at de maskerede drenge løb hurtigere end dem. Porten til det
uhyggelige hus åbnede med en knirkende lyd. Alex rev fat i Lucas’ arm, mens
han drejede ind mod porten. De løb gennem den skræmmende port, som lukkede
med et brag lige bag ved dem.

Tekst og illustrationer © opgaveskyen.dk

I KAPITEL 2 ARBEJDER VI MED NAVNEORD / SUBSTANTIVER

Navneords bøjning
Ubestemt ental: En bil
Bestemt ental: Bilen
Ubestemt flertal: Flere biler
Bestemt flertal: Alle bilerne

Huset var kæmpestort
Alex så, der var et tårn
Tårnet var omringet
De havde vinger og skarpe kløer
Der var et hegn
De ville ikke ringe på den dør
De vendte hovederne
Det løb koldt ned ad ryggen
Alle de andre lygtepæle tændte igen
Det var de to drenge fra 8. klasse
De så en gorilla

Bestemt flertal

Læs sætningen og sæt kryds i den bøjning, navneordene har.

Ubestemt flertal

2

Bestemt ental

Find 9 navneord i de første 7 linjer, som viser hvad der er på og omkring huset.

Ubestemt ental

1
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3

4

Hjælp edderkoppen hen til spindelvævet. Den må kun gå på felter med navneord i.
De kan både stå i ental og flertal.

hus

huske

orange

hjælp

drømte

vingerne

porte

travl

hegnet

dæmon

vinker

gorilla

klo

lygtepæle

hornene

hente

klog

hård

bilder

tremmer

løb

tordner

ryggen

hæl

drenge

grim

billig

tårn

stor

hælder

små

klaskede

statuen

masker

koster

kyssede

vasket

smasker

monster

konger

Lav så mange navneord ud fra det lange ord, som du kan. Skriv dem i kassen.

MONSTERKONGEN

5

Find navneord i rækken. Sæt en streg under. Der kan være flere i en linje.

KRAVLELYGTEPÆLFINDERVIOLET
VASKEBRÆTGRIMBLÅTERNETHUS
TUNGEDDERKOPRØDVINKERLANG

Tekst og illustrationer © opgaveskyen.dk

KAPITEL 3: MONSTERHUSET
Adrian og Joachim stoppede foran den lukkede port. Selv bag masker kunne
man se deres skræmte øjne. ”Joachim, du kravler ind efter dem!”
kommanderede Adrian. Joachim nikkede afvisende. ”Det kan du selv makker,
jeg har ikke lyst til slik lige nu alligevel.”
Adrian begyndte stædigt at kravle op ad hegnet. Alex blev nervøs. Hvis Adrian
kom over tremmerne, så ville både han og Lucas få voldsomme bank, fordi de
ikke kunne komme ud. Sidste uge havde Adrian brækket armen på en dreng fra
skolen, bare fordi han kunne.
Lucas mærkede pludselig en vind. Det var som om et kæmpe vindstød kom
susende hen mod hegnet. Det ramte Adrian, og drengene kunne høre ham skrige,
imens han blev blæst flere
meter væk fra hegnet og
ramte en parkeret bil.
Joachim løb væk, mens han
skreg skingert. Adrian rejste
sig og løb haltende efter.
Alex og Lucas kunne ikke forstå, hvad der lige var sket. ”Lad os komme væk
fra det her monsterhus,” sagde Lucas. Alex nikkede, men da han løb over mod
porten, blæste vinden ham ned på jorden. Lucas prøvede bagefter, men det
samme skete for ham. De prøvede et par gange, men der skete det samme hver
gang. Lucas og Alex var nu rigtig bange. Det var gået op for dem, at de ikke
kunne komme ud.
”Jeg synes vi skal ringe efter hjælp!” sagde Alex. Lucas skulle til at svare, da
han blev afbrudt af en dyb forvrænget stemme.
”VELKOMMEN!”
Døren til huset åbnede sig. Vinden slyngede de to drenge op i luften, og de
kunne ikke gøre andet end at skrige, da de blev suget ind i huset.
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I KAPITEL 3 ARBEJDER VI MED LÆSEFORSTÅELSE

1

Læs sætningerne. Er det sandt eller falsk?

sandt falsk

Adrian og Joachim går forbi porten
Joachim vil gerne kravle over hegnet
Alex er bange for, at Adrian kommer over hegnet
En vind blæser Alex ind i en bil
Adrian bliver blæst ned fra hegnet
Joachim løber væk
Adrian prøver at kravle over hegnet igen
Alex og Lucas kan ikke komme ud
Lucas kravler over hegnet
De bliver suget ind i huset
2

Joachim siger: ”Det kan du selv makker, jeg har ikke lyst til slik lige nu alligevel”.
Hvorfor tror du, han pludselig ikke har lyst til slik alligevel?

3

Nummerer sætningerne i den rækkefølge, de sker i. Skriv tal fra 1-5 i cirklerne. 1
ved det, der sker først, 2 ved det næste osv.

Joachim løber væk, imens han skriger
Alex og Lucas bliver suget ind i huset
En stemme siger ”Velkommen”
En vind blæser Adrian ind i en bil
Adrian prøver at kravle over hegnet
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4
4

I teksten er der direkte tale. Hvem siger hvad? Sæt en streg fra talen til den,
der siger det.

Joachim, du kravler ind
efter dem.
Det kan du selv makker,
jeg har ikke lyst til slik
lige nu alligevel.
Lad os komme væk fra det
her monsterhus.

Alex

Adrian

Forvrænget
stemme
Lucas

Jeg synes vi skal ringe
efter hjælp
Joachim

VELKOMMEN

5

Skriv eksempler fra teksten, der viser at personerne er bange.
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KAPITEL 4: MONSTERMAD
Lucas og Alex var forvirrede. De kunne ikke se noget inde i det store hus. Der
var helt mørkt.
Alex hørte en lyd. ”Hvad var det?” sagde Alex og tændte lommelygten på sin
telefon og pegede den mod lyden. Det var Lucas som havde åbnet en
chokoladebar. ”Jeg nyder lige mit sidste måltid,” sagde Lucas med et skævt
smil. Alex var imponeret over, at Lucas stadig kunne have humoristisk sans
ovenpå alt det, de lige havde oplevet. Alex lyste rundt i det kulsorte rum. De
var i en stor entre. Der var en stumtjener, som var indhyllet i edderkoppespind,
og et gammelt uhyggeligt maleri af en mand uden hoved.
Alex tog fat i hoveddøren. Den var låst. Der var en hængelås på døren.
Hængelåsen kunne kun åbnes med en kode. ”Vi skal finde noget, vi kan åbne
den her hængelås med,” sagde Alex.
Ved siden af entreen var en spisestue. En stor forgyldt lysekrone med en
masse stearinlys tændte pludseligt. Inde i spisestuen var et langt bord. På
midten af bordet stod nogle meget ulækre ting. Da
Lucas fik øje på dem, skulle han lige til at kaste op. Der
var et spyd med fugleedderkopper, en indtørret død
flagermus, en muggen muffin med fluer, et fad med
øjenæbler og en masse andet klamt. ”Føj!” gisnede Lucas.
I hjørnet af rummet hang 2 gryder under en pejs.
De kunne pludselig høre nogle trin og nogle skingre grin,
der gav ekko i det store hus. ”Se Gruntilda, der er
haletudser,”
sagde
en
skinger skarp stemme lige
bagved drengene. Begge
drengenes hjerter hoppede og
slog så kraftigt, at de var
ved at brække et ribben.
De vendte sig om og så to
hekse. De var begge grønne i
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hovederne og havde pjusket hår. Den ene var 2 meter høj og slank. Den anden
var en meter lav og rund. Drengene prøvede at løbe, men de kunne ikke bevæge
deres ben. Alex og Lucas så på hinanden. Deres ben var smeltet fast til gulvet.
”Det ser ud til at halloween bliver ekstra god i år. Vi skal vi have
børnesuppe,” sagde den lave heks, mens hun gned sig glubsk i hænderne.

1
4

Tegn tingene på det klamme bord. Tilføj selv 9 andre klamme ting. Skriv i
kasserne under bordet, hvad du selv har tegnet på.

Der var et spyd med fugleedderkopper, en indtørret død flagermus, en muggen muffin
med fluer, et fad med øjenæbler og en masse andet klamt.

Tekst og illustrationer © opgaveskyen.dk

I KAPITEL 4 ARBEJDER VI MED SAMMENSATTE ORD

2
4

3
4

I teksten er der mange sammensatte ord. Hvor mange kan du finde? Sæt en
streg under dem. Skriv 8 af ordene her, hvor du deler dem op i to ord.

skole

taske

skoletaske

Find selv på nogle skøre sammensatte navneord, som har noget med halloween at
gøre? Fx monsterhus, øjenæble og hugtand
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KAPITEL 5 MONSTERKONGEN
Alex og Lucas prøvede at rive deres ben op fra gulvet. Men det var umuligt.
”Nu ved jeg det, Alex! Det her er skjult kamera,” sagde Lucas. Måske havde Lucas regnet
den ud, tænkte Alex. Lygtepælene, huset, den kraftige vind, hekse, der ville spise dem. Det
kunne umuligt være virkeligt.
Den ene heks pegede en tryllestav i Lucas’ retning. Hans mund blev tryllet
væk. De to hekse begyndte at grine hånende. Lucas, med den manglende
mund, så skræmt på Alex. Det var ikke et tv-program. Alex råbte desperat
på hjælp. De to hekse pegede med hver deres tryllestav. Drengenes fødder
slap fri fra gulvet, og de begyndte at svæve over mod den store kogende
gryde ved pejsen. Alex ville skrige, men han kunne ikke mærke sin mund.
Den var der heller ikke mere. De to drenge kunne ikke andet end at
end at se til, da de snart skulle koges som to røde pølser.
De to hekse grinede skingert. Lucas baskede ihærdigt
med armene og sprællede livligt med benene. Men det nyttede ikke noget.
De var på vej med hovedet først ned i den boblende gryde. Drengene
klemte deres øjne sammen. Det var det…
Men pludselig stoppede de i luften. Drengene åbnede øjnene. Der stod en
pige foran dem. Hun så almindelig ud på nær et par hugtænder og et horn
i panden. Det lignede hun var på omkring samme alder som Alex og Lucas.
Pigen så vredt på heksene. ”Hvad har I gang i? I ved godt det har været
forbudt at spise børn i over 150 år,” vrissede hun.
De to hekse lignede nu to børn, som var blevet taget i noget, de ikke måtte. Heksene
undskyldte mange gange. De så bange ud. Men det var ingenting i forhold til Alex og
Lucas, som havde ansigterne en halv meter fra den kogende gryde.
Monsterpigen knipsede, og Alex og Lucas blev blidt placeret på gulvet. De
var begge svimle, da de havde vendt på hovedet i noget tid.
En stor skygge begyndte at forme sig bag pigen. ”Hvad foregår
der her!?” rungede det højt igennem spisestuen. Alex og Lucas
kunne mærke den mørke stemme runge helt inde i deres
brystkasse. Deres nakkehår rejste sig.
Skyggen trådte frem i lyset. Det var et monster med en
krone af guld og en sort kappe. Det var mindst 2 meter
højt, behåret og muskuløst. På hovedet var der 2 horn,
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som var mindst en halv meter lange. Monsterets mund var fyldt med fæle, spidse tænder.
Hænderne var store som træstammer med lange, skarpe kløer, og fødderne lignede enorme
bjørnepoter.
Alex og Lucas ville skrige, men de var lammet af frygt. Heksenes grønne kulør falmede, og
de kastede sig tilgivende foran monsteret. Monsterpigen stillede sig imellem heksene og
det store monster. ” Far! Gruntilda og Gormione ville koge suppe på de to drenge,” kom
det bestemt fra den lille pige.
Den høje heks rejste sig langsomt og ynkeligt fra gulvet. ”Deres højhed. Vi beklager ydmygt,
men det er også forbudt for mennesker at være i Monsterkongens hus. Straffen er, ifølge
loven, døden”. Undskyldte heksen.
Monsteret så på Alex og Lucas. Det var som om hans grønne reptiløjne skulede ind i deres
sjæl. ”Det her kan kun afgøres med en retssag” kom det konsekvent fra monsteret.

1
4

Skriv alle de tillægsord, der beskriver Monsterkongen. Sæt en streg under dem i
teksten. I de sorte kasser skriver du tillægsordene fra teksten. I de orange
kasser, skal du selv finde på flere tillægsord, der beskriver Monsterkongen.

Tillægsord er ord, der fortæller
noget om et navneord. Det er
også alle farver.
Fx En SØD kat
En GRØN skov

Tillægsord fra
teksten

Tillægsord du selv
finder på
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I KAPITEL 5 ARBEJDER VI MED TILLÆGSORD / ADJEKTIVER
Skriv antonymet til ordet under linjen. Pludselig bliver det et helt andet
monster.

2
4

Et antonym er et ord, der betyder det modsatte af et andet ord.
Fx HØJ er et antonym til LAV og SUR er et antonym til GLAD

Skyggen trådte frem i lyset. Det var et monster med en krone af
guld og en sort kappe. Det var _____________, ___________________ og
højt

behåret

_____________________. På hovedet var der 2 horn, som var
muskuløst

_____________. Monsterets mund var fyldt med _________________,
lange

fæle

_________________ tænder. Hænderne var ______________ som
spidse

store

træstammer med _____________________, ___________________ kløer, og
lange

skarpe

fødderne lignede ________________________ bjørnepoter.
enorme

3
4

Find synonymer til ordene i kasserne.
Et synonym er et ord, der betyder det samme som et andet ord.
Fx LILL er et synonym til BETTE og SUR er et synonym til GAL

FÆL
STOR
SØD
ULÆKKER
BANGE
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4
4

Find 8 tillægsord i teksten. Bøj dem her i skemaet.
1. grad - VARM

5
4

2. grad - VARMERE

3. grad - VARMEST

Find selv på et monster, som bor i monsterhuset. Beskriv dit monster på
linjerne med så mange tillægsord, du kan.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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KAPTIEL 6: MONSTERDUELLEN
Monsterkongen klappede hårdt med sine store hænder. Det gav et enormt brag efterfulgt
af et hvidt lys og en susende lyd. Før Alex og Lucas nåede at se sig som, var rummet
forandret. Det var blevet meget større end før. De stod i en retssal, og overfor dem sad
Monsterkongen ved et højt bord, nu iført dommertøj. I hans hånd havde han en stor økse.
På den ene side af Monsterkongen sad en gammel vampyrdame med briller nede på næsen.
På den anden side stod et hoved med lyst overskæg og panderynker, men uden krop.
Der sad mindst 50 monstre rundt omkring i lokalet og så på.
”Jeg hedder Soma, hvad hedder I?” spurgte monsterpigen. Drengene fortalte, hvad de
hed, men de havde ikke lyst til at snakke. De var meget forvirrede. ”Jeg er jeres advokat
i denne retssag.”, sagde Soma. Retssagen startede. Lucas forklarede, hvordan Adrian og
Joachim havde jagtet dem, og hvordan huset havde suget dem ind. Alex lagde mærke til
at kongens blik rettede sig mod Soma, som bevidst stirrede op i loftet.
”Soma, det har vi snakket om! Du må ikke bruge magi udenfor husets grænser, når vi er i
menneskeverdenen. Kan du ikke huske, hvad der skete i 1963? Den dreng blev så bange,
at han ikke kunne huske sit navn i 33 år,” sagde kongen på en overraskende blid måde.
”Ja, undskyld far, jeg savner bare nogen at lege med,” sagde Soma, imens hun sendte
Monsterkongen store hundeøjne.
Heksene afbrød og sagde: ”Drengene skal straffes med døden eller værre, det siger loven!”
Monsterkongen og hans sidemænd begyndte at hviske til hinanden. Alex og Lucas prøvede
at høre, hvad de sagde. ”Bare rolig, det bliver sjovt” smilede Soma til drengene.
Alex og Lucas skulede vredt på Soma. Det var hendes skyld, de stod i den her situation.
Hovedet med overskæg brød endelig tavsheden. ”Dommen er følgende; drengene skal være
slaver i Monsterkongens
hus i 100 år”. Alex og
Lucas var begge ved at
græde.
”Nej! Monsterduel! Vi
forlanger en monsterduel!” afbrød Soma.
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I KAPITEL 6 ARBEJDER VI MED STEDORD / PRONOMENER
Stedord er ord, der står i stedet for et andet ord.
Fx LARS løber en tur
HAN løber en tur
LEA OG BO er søskende
DE er søskende

1
4

DEN, DET, HAN, HUN, HENDES,
SIN, MIN, HANS, DERES, VORES,
DU, JEG, VI, DEM, JERES osv.

Find 4 forskellige stedord, der står i stedet for Monsterkongen/Monsterkongens.

Monsterkongen klappede hårdt med sine store hænder. De stod i en retssal, og
overfor dem sad Monsterkongen ved et højt bord, nu iført dommertøj. I hans hånd
havde han en stor økse. På den ene side af ham sad en gammel vampyrdame med
briller nede på næsen. På den anden side stod et hoved med lyst overskæg og
panderynker, men uden krop.

2
4

Hvilket stedord kan du skrive i stedet for ordene under linjen?

”Jeg hedder Soma, hvad hedder __________?”, spurgte ________________.
Alex og Lucas

monsterpigen

_____________ fortalte, hvad de hed, men de havde ikke lyst til at snakke.
drengene

Jeg er jeres advokat, sagde ____________. ____________ startede. _____________
Retssagen

Soma

Lucas

forklarede, hvordan _________________ havde jagtet ____________________, og
Adrian og Joachim

Alex og Lucas

hvordan _____________ havde suget dem ind.
huset

__________ afbrød og sagde: ”Drengene skal straffes med døden eller værre, det
Heksene

siger ______________”.
loven

_____________ brød endelig tavsheden. ”___________ er følgende; ____________ skal
dommen

Hovedet med overskæg

være slaver i _______________ hus i 100 år”.
Monsterkongens

drengene
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Skriv en sætning med hvert stedord.

3
2
4DU

Vil du med i biografen?

I
DEM
JERES
HAM
HENDES
HUN
JER
DIG

3
2
4

Spørgende stedord. Hvilket spørgende stedord kan du skrive foran hver sætning?
Spørgende stedord bruges ved spørgsmål. Fx hvem, hvad, hvor og hvorfor
dag på året er det, da de kommer til monsterkongens hus?
har Soma suget drengene ind i monsterhuset?
vil have Alex og Lucas henrettet?
ser rummet pludselig ud?
synes Alex og Lucas om dommen?
hvad

hvem

hvorfor

hvordan

hvilken
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KAPITEL 7. MONSTERCHEF
Alle monstre begyndte at juble og trampe i jorden! Alex og Lucas så på hinanden og kunne
ikke forstå, hvad der skete.
Den lave heks hoppede op på den høje heks, hvorefter hun højt skræppede ”Hvad er
betingelserne?” De jublende monstre blev tavse. De sad alle og ventede spændt på at se,
hvad der skulle ske.
”Hvis drengene vinder, skal de have lov til at vende tilbage til menneskeverdenen,” kom
det selvsikker fra Soma. Kongen godkendte Somas tilbud og så over på heksene.
”Hvis vi vinder, skal drengene laves til suppe, og vi vil have de her.” Den lave heks stod
med Lucas og Alex’ slikposer. Alex og Lucas havde glemt alt om deres slik. Monstrene
gispede. Soma fortalte, at monstre hader slik, men at hekse brugte slik til at bygge huse.
Heksene måtte bestemme, hvad det var for en duel, det skulle være. De valgte, at det
skulle være en madlavningskonkurrence. Soma forklarede de to drenge, at de to hekse var
Monsterkongens personlige kokke, og at de vandt sidste års Monsterchef-konkurrence.
Opgaven var, at de skulle lave en monstersuppe. Foran drengene var en masse ulækre og
vanvittige ingredienser. Der var glas og skåle med trolde-tis,
fugleedderkopper, indtørrede møl og mange andre
afskyeligheder. Der var ligeledes en stor kogende gryde.
Alex kunne se, at Lucas var ligbleg i ansigtet. Soma
fortalte at, monstre kunne lide ulækre ting; jo
klammere, des bedre.
Monsterkongen begyndte at tælle ned. ”3 – 2
– 1 …”. Alex fik øje på de to hekse, som smilede
så selvsikkert, at man kunne se deres sorte,
spidse tænder.
”Nu” råbte Monsterkongen, mens han
hamrede sin økse ned igennem det store bord,
så det flækkede midtover. Hovedet med overskæg og
panderynker fløj skrigende igennem lokalet.
Alex og Lucas smed panisk en masse ingredienser ned i
gryden. De havde næsten aldrig lavet mad, udover pasta og
spejlæg. Men det kunne også være, at det var en fordel at
være dårlig, når det nu handlede om at lave ulækker mad.
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I KAPITEL 7 ARBEJDER VI MED SKRIVNING OG KRYDSORD

1
4

Lav din egen opskrift på verdens klammeste suppe til Monsterkongen. Skriv først
dine ingredienser her på listen, og skriv derefter, hvordan man laver suppen.

INGREDIENSER:

Tegn nogle af ingredienserne i gryden

SÅDAN GØR DU:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Løs krydsordet
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KAPITEL 8: TILBAGE TIL MENNESKEVERDENEN
Det var ret stressende. Alex og Lucas kunne høre de mange monstre heppe og brøle. Alex
så over på Gruntilda og Gormione. De to hekses gryde så ekstra ulækker ud. Der hang en
stor grøn sky, formet som et kranie, over deres boblende gryde. Alex og Lucas’ gryde
simrede. Lucas skreg, da han opdagede, at den kæmpe kakerlak, som han
havde i hånden, begyndte at kravle og hvæse. I sin
forskrækkelse væltede Lucas over bordet med
ingredienser, som fløj udover det hele. Alle
monstrene kiggede på drengene. Det var
især til stor morskab for en Varulv med
læderjakke, som hylede af grin. Lucas’
ansigt hang, mens han var var svøbt ind i nogle rådne, slimede fåretarme.
Alex og Lucas tænkte begge, at de var færdige. Deres monstersuppe var klam, men det
var tydeligt, at heksene var bedre monsterkokke. Halvdelen af drengenes ingredienser var
ødelagte eller kravlet væk. Alex så over på Soma. Hun så veltilfreds ud. ”Nu har hun
fået legekammerater i de næste hundrede år,” tænkte Alex, imens han vredt bed sine
tænder sammen.
Pludselig ringede en stor gongong. Lyden sendte en trykbølge igennem rummet. Tiden var
gået. Alex og Lucas svedte og hang med hovederne. Begge drenge var helt udkørte. Alex’
hånd var hævet, da han havde rørt ved nogle giftige planter. Lucas var indhyllet i indvolde
og salamanderslim. De følte sig slået og ydmyget.
De to hekse sendte rådne smil til de to drenge. Da kongen kom tæt på Alex, kunne han
mærke kongens frygtindgydende skikkelse. Alex turde næsten ikke se op. Hvad nu hvis han
ikke kunne lide suppen. Med de kløer kunne han flå deres hoveder af med et lille dask.
Alex så over på Lucas, som stod og tænkte det samme. En hovedløs krop overleverede en
stor sort grydeske til kongen. Han smagte på suppen. Alex var lettet over, at kongen ikke
spyttede suppen ud.
”Jeg ville nok have holdt igen med lygtefiskeæggende. Det var en middelmådig oplevelse.”
Det var det eneste kongen sagde, inden han gik over mod heksene. Gruntilda og Gormione
stod afventende. Kongen satte sin ske ned i suppen, mens Alex og Lucas så opgivende på.
Suppens blågrønne indhold spruttede og boblede, da den var på vej ind i kongens gab.
Kongen faldt ned på knæ efter første mundfuld. Han lavede høje smertebrøl som en
hanløve, der var såret. En stråle af blå ild skød ud af kongens mund. Den var så varm,
den smeltede et hul i husets loft, som dog hurtigt voksede sammen igen.
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Kongens øjne rettede sig rødglødende mod de to hekse. Den lave runde heks besvimede af
skræk. Den anden heks ben rystede ustoppeligt. ”Den smager jo SØDT!” brølede kongen
af heksene. ”I har tabt!” Alex og Lucas kunne ikke tro det. De havde vundet. Sukker og
søde ting var noget af det værste, monstre vidste.
Drengene blev efterfølgende inviteret til halloween-middag som æresgæster af kongen. De
ville gerne hjem, men de turde ikke sige nej. Soma havde tryllet drengene rene fra skader
og indvolde. De sad ved et langt bord ved siden af Soma. Drengene spiste noget af deres
slik, mens resten af gæsterne nød den monstersuppe, de havde lavet.
Soma lagde mærke til de 2 hekse, som sad et stykke fra hende. De sad begge og var meget
kede af det, fordi de var blevet fyret som kongens madkoner. Soma fik en dårlig
mavefornemmelse, hun havde aldrig haft dårlig samvittighed før. Hun fortalte drengene
og kongen, at hun havde snydt i konkurrencen. Hun havde puttet noget af drengenes slik
ned i heksenes gryde. Heksene var uopmærksomme, da Lucas faldt over det ulækre bord
med indvolde. Kongen grinede højlydt, så samtlige vinduer i monsterhuset begyndte at
ryste. Han fortalte alle gæsterne, at Soma havde snydt. Drengene blev forvirrede, da
alle monstre rejste sig og klappede stolt. I monsterverdenen var snyd åbenbart noget af
det mest respekterede der fandtes.
Efter nogle timer ville Alex og Lucas gerne hjem. Soma spurgte kongen, om hun måtte
komme med, da hun gerne ville se menneskernes verden. Kongen var tøvende, men Soma
fik ham hurtigt overtalt. Det var jo trods alt Halloween, så ingen ville undre sig over
hendes udseende. Hun skulle bare love at være hjemme inden midnat, for der ville
monsterhuset forsvinde igen indtil næste år. Soma spurgte Alex og Lucas, om de ikke
skulle finde Adrian og Joachim, så de kunne lave lidt sjov med dem.
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Skriveopgave: Alex, Lucas og Soma finder Adrian og Joachim igen. Hvad gør de,
hvordan driller de dem og når Soma hjem til monsterhuset inden midnat?

Har jeg:
- Lavet en spændende handling, der passer til
historien?
- Sat punktummer og rettet til stort?
- Læst teksten igennem og rettet stavefejl?
- Lavet en god afslutning?
- Gjort mig umage med min skrift/orden?

