
Monsterdeckarna 5:

SKRÄCKEN I
SVARTA BUKTEN

Mårten Melin
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Bild: 
Leo och Loretta kommer gående med varsin väska. De är i en liten stad vid havet, 
vattnet och en liten båthamn syns i bild, skärgården kanske skymtar längre ut. 
Skeppare Sjödin, en äldre man i skeppartröja, kommer mot dem. Han håller upp 
handen till hälsning, ler men ser trött ut. Leo ler mot honom, men Loretta ser 
bekymrad ut. En skylt någonstans, med båtar och bad.

Text: 
Leo och Loretta är i en liten stad vid havet. De ska hälsa på sin gamla vän skeppare 
Sjödin i några dagar.

Leo:
Så roligt det ska bli!

Loretta: 
Ja, men han ser väldigt trött ut.

Skylt:
Välkommen till Svarta bukten
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Bild 1: 
Leo och Loretta är framme hos skeppare Sjödin. Loretta ser bekymrat/förvånat på 
honom. Han håller fram en stor burk sömntabletter. Leo ser ut mot havet.

Text:
– Hur är det med dig? frågar Loretta.
– Dåligt, dåligt! svarar skeppare Sjödin. En jättefisk har börjat attackera våra båtar. 
Jag är så orolig!

Sjödin: 
Jag måste ta sömntabletter för att kunna sova om nätterna.

Leo:
Låter som ett riktigt monster!

Burk:
Sömntabletter
Skeppare Sjödin

Bild 2:
Kväll, inne i Sjödins stuga. Leo och Loretta har gått och lagt sig i en bäddsoffa i 
vardagsrummet, de ligger och pratar med varandra. Från ett angränsande rum hörs 
(och kanske syns) skeppare Sjödin, han sover djupt. Gärna lite marin inredning.

Sjödin:
Zzzzzz

Leo:
Stackars skeppare Sjödin!

Loretta:
Ja, vi borde hjälpa honom. Men hur?
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Bild 1: 
Leo och Loretta är på väg ut på några klippor, ingen sandstrand. De har badlakan och 
badkläder med sig. Loretta ser lite orolig ut, medan Leo ser förvånat på en tjej i deras 
ålder, som simmar en bit bort i vattnet. Det är sjöjungfrun Marida, men det syns inte. 
Vattnet är alldeles svart och ner till midjan ser hon ut som en människa. 

Text:
Nästa dag går Leo och Loretta till havet.

Loretta:
Hoppas monsterfisken inte dyker upp!

Leo:
Nä, där är bara en tjej som badar.

Bild 2:
Leo och Loretta har lagt ut sina handdukar på klipporna. De tittar på vattnet, Leo 
doppar tån.

Loretta:
Vattnet är alldeles svart, man ser ingenting.

Leo: 
Nog därför det heter Svarta bukten.
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Bild 1:
Marida är framme vid klippan där Leo och Loretta står. Marida och Leo ler, Loretta 
ser lite misstänksam ut.

Text:
Plötsligt har de sällskap.
– Hej, jag heter Marida, säger tjejen i vattnet.
– Leo, säger Leo. Är det skönt?
– Jätteskönt, säger Marida. Hoppa i!

Leo:
Är det inte farligt?

Marida:
Inte om du är med mig!

Bild 2:
Leo och Marida simmar och skrattar. Loretta sitter på klippan och ser 
misstänksamt/surt på dem.

Text:
Leo och Marida badar i flera timmar.

Loretta:
Konstig tjej. Varför har hon ingen baddräkt?
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Bild 1:
Leo och Loretta går iväg. Leo och Marida vinkar åt varandra. Loretta ser sig omkring 
med misstänksam min.

Text:
Det är dags att gå hem.

Leo:
Hej då, Marida!

Loretta tänker:
Och var har hon sina kläder någonstans?

Bild 2:
Leo sneglar förvånat på Loretta, som förskräckt ser bakåt ut över vattnet. I vattnet 
sticker Maridas fiskstjärt upp ur vattnet (man ser inget av hennes överkropp).

Text:
Loretta vänder sig om. Då ser hon något mycket märkligt!

Loretta:
En ... en jättelik fiskstjärt!
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Bild 1:
De står båda och ser ut över havet. Det ligger alldeles stilla.

Text:
De står länge och tittar.
– Du måste sett i syne, säger Leo. Du är säkert uppjagad efter allt prat om den där 
jättefisken.
– Men vart tog Marida vägen så snabbt? undrar Loretta.

Leo:
Hon gick väl upp på land någonstans.

Bild 2:
Kväll. De är ute till havs i Sjödins träbåt av äldre modell, typ fiskeskuta. De är inte så
långt från hamnen. Sjödin ser sig oroligt omkring medan Leo och Loretta njuter av 
utsikten vid relingen. Ett par andra båtar är ute.

Text:
På kvällen tar de en tur i skeppare Sjödins gamla skuta.

Leo: 
Vilken lugn kväll!

Sjödin: 
Hoppas den fortsätter vara det.
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Bild:
En av de andra båtarna (som är ganska nära) håller på att kantra, en jättelik fisk (vid 
namn Rinko) stöter till den men vi ser bara fiskstjärten sticka upp. Den är ganska lik 
den på uppslag 5, med någon liten variation som bara en klarsynt läsare ser (typ som 
Draculas slips/fluga i bok 1). En man på den rammade båten håller på att ramla i 
(men gör det inte). Sjödin, Leo och Loretta ser förskräckt på.

Text:
Då händer det! Något åker in en båt med en sådan kraft att den nästan kantrar!

Sjödin:
För tusan!

Loretta tänker:
En fiskstjärt - igen!
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Bild 1:
Skeppare Sjödin kastar en gammaldags harpun (med snöre så den sitter fast) mot 
fiskstjärten som fortfarande syns. Den andra båten gungat tillbaka, mannen ramlar ner
i båten. Leo och Loretta ser förvånat på.

Text:
Skeppare Sjödin tar tag i en harpun och kastar iväg den!

Sjödin:
Här ska du få, din saltgurka!

Bild 2:
Harpunen träffar Rinko i vattnet, men vi ser fortfarande inte mer än fiskstjärten.

Leo:
Träff!

Sjödin:
Men ingen fullträff. Harpunen fastnade inte.
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Bild 1:
Sjödin har halat in harpunen igen. Han och Leo ser på den, det är några blodsdroppar 
på spetsen. Loretta ser efter fiskstjärten som syns en bit bort. I den andra båten har 
mannen vimmelkantigt rest sig upp.

Text:
Skeppare Sjödin halar in harpunen.

Sjödin:
Det blev nog bara en skråma.

Loretta:
Ja, där simmar den iväg.

Bild 2:
De har lagt till med båten vid bryggan. När Loretta går av båten ser hon förvånat ner i
vattnet en bit bort. Leo ser förvånat på henne.

Text:
De åker in till land igen. Då får Loretta syn på något.

Loretta:
Men där är ju ...
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Bild 1:
Leo och Loretta (och Sjödin om han är i bild) ser förvånat på Loretta. Hon har ett litet
sår på axeln, Loretta pekar på det. Marida ler mot det.

Loretta:
Marida!

Text (under bilden):
– Vad gör du i vattnet så sent? frågar Leo.
– Öh ... tar ett kvällsdopp, bara!
– Vad har hänt med din axel? frågar Loretta.
– Äsch, jag skrapade den mot bryggan när jag dök, svarar Marida.

Bild 2:
Natt, Leo sover men Loretta ligger och funderar bredvid. Sjödin sover högljutt men 
han behöver inte synas i bild.

Text:
Den kvällen har Loretta svårt att somna.
Var det Marida som harpunen träffade? tänker hon. Är det hon som anfaller båtarna? 
I så fall är hon ... en sjöjungfru?!

Loretta tänker:
Vi har ju bara sett henne i vattnet! Och bara överkroppen!

Sjödin:
Zzzzzz
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Bild 1:
Leo och Loretta går till klipporna vid havet igen. Leo ser förvånat på en jättestor håv 
som Loretta bär på, den har en lång, kraftig metallstång. Hon ler.

Text:
Leo och Loretta går till havet igen.

Leo:
Varför har du den där stora håven med dig?

Loretta:
Jag tänker fånga en ful fisk!

Bild 2:
Marida vinkar mot Leo som vinkar tillbaka. Hon är på väg mot dem. Loretta ler och 
håller håven beredd. 

Leo:
Där är Marida!

Loretta:
Som sagt ...
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Bild:
Loretta har fångat Marida, och nu ser vi att hon är en sjöjungfru. Leo tittar förskräckt 
på henne, Marida ser också förskräckt ut, medan Loretta lyfter håven med en rejäl 
kraftansträngning. (Ja, Loretta är en stark tjej!)

Loretta:
Nu har jag dig!

(Loretta skulle också kunna ta tag i Marida och släpa upp henne på klippan, eller 
fånga henne med en lasso eller ett nät som hon har med sig, men det blir inte en lika 
rolig bild här på uppslaget då ...)
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Bild 1:
Marida sitter ner på klippan och ser olycklig ut. Loretta pekar anklagande på henne. 
Leo ser fortfarande förvånad ut. Håven ligger bredvid dem på klippan.

Text:
Loretta hade rätt - Marida är en sjöjungfru! Men har Loretta rätt i alla sina 
misstankar?

Loretta:
Varför anfaller du båtarna?

Marida:
Det är inte jag!

Bild 2:
Marida tittar sorgset ner på marken framför sig. Leo och Loretta ser förvånat på 
henne, Loretta kanske något mer misstroget.

Marida:
Det är ... Rinko.

Leo:
Rinko?
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Bild 1: 
Marida ser olyckligt ut mot havet.

Text:
– Rinko är mitt husdjur, berättar Marida. Han gillar inte båtar för han blev påkörd av 
en när han var liten.
– Stackarn, säger Leo.
– Så det är därför han anfaller dem? säger Loretta.
– Ja, säger Marida. Där vi bor finns inga båtar. Men för ett tag sedan simmade han 
vilse.

Bild 2:
Marida ser vädjande på Leo och Loretta. Loretta funderar.

Text:
– Nu när han ser alla båtar är han alldeles upprörd, berättar Marida. Jag hittade 
honom här för ett par dagar sedan, men han lyssnar inte på mig när jag kallar på 
honom.

Loretta:
Hmm ... Jag tror jag har en idé.
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Bild 1:
Loretta pekar listigt leende på Marida som ser förvånat på henne. Leo ser förvånat på 
Loretta han med.

Text:
– Vad gillar Rinko att äta? frågar Loretta.
– Sjögräs! Han är tokig i det.
– Bra, säger Loretta. Då gör vi så här ...

Leo tänker:
Vad har hon nu hittat på?

Bild 2:
Hemma hos skeppare Sjödin. Sjödin ser olyckligt på Loretta som håller i två stora 
burkar sömnpiller.

Text:
Hemma hos skeppare Sjödin ber Loretta om alla hans sömntabletter.

Sjödin:
Men jag behöver dem för att kunna sova ...

Loretta:
Snart behöver du inte vara orolig längre och kan sova gott!
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Bild:
Ute i skeppare Sjödins skuta. Sjödin ser förskräckt på Loretta som iklädd baddräkt 
leende spanar sidledes ut mot havet. Leo ser förvånat på henne. I vattnet någonstans 
syns Marida, hon spanar också efter Rinko. I handen håller Loretta ett hopknutet 
knyte sjögräs (som innehåller alla sömnpiller, men de syns inte). Marida håller i ett 
kraftigt rep men det syns inte här. Inga andra människor syns på sidan 17-19.

Text (här är det nog bra att texten ligger överst i bild):
De ger sig ut med skeppare Sjödins skuta igen.
– Vad letar vi efter? frågar skeppare Sjödin. Och vad ska du göra med sjögräset?
– Vi letar efter monsterfisken, säger Loretta. Och vi ska ge honom något gott att äta!

Sjödin:
Monsterfisken? Har du blivit alldeles tokig?!

Loretta:
Inte mer än vanligt.
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Bild 1 (kan vara över hela uppslaget):
Rinko kommer simmande mot dem i hög fart, bara stjärtfenan syns. Leo och Sjödin 
ser rädda ut, Loretta ler sammanbitet och gör sig beredd att hoppa över bord. Om 
Marida syns ser hon allvarlig ut.

Sjödin:
Där! Där är han!

Leo:
Och ... han kommer rakt emot oss!

Bild 2 (kan vara inklippt i bild 2):
Loretta hoppar i vattnet.

Text:
Loretta hoppar i!

Loretta:
Hepp!
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Bild 1:
Rinko stannar förvånat upp framför båten och Loretta som är i vattnet framför honom
(hon är alltså mellan Rinko och båten). Hon håller sjögräsknytet framför honom. 
Rinkos huvud är alltså ovanför vattenytan. Han är mycket riktigt en jättefisk, och 
behöver inte vara helt realistiskt tecknad utan har nog ett mer uttrycksfullt ansikte.

Text:
Rinko blir så förvånad när han ser Loretta att han stannar upp framför henne. Loretta 
sträcker fram sjögräset.

Loretta:
Varsågod!

Bild 2:
Rinko äter glatt upp sjögräsknytet. Sjödin ser förvånat på medan Leo och Marida ler.

Sjödin:
Vad ska det där vara bra för?

Loretta:
Enkelt ...
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Bild 1:
Rinko har somnat framför Loretta (han har ansiktet under ytan, men ligger och 
flyter). Alla ler. Marida är framme vid Rinko, hon håller ett rep i handen.

Text:
– Jag proppade sjögräset fullt med dina sömnpiller, säger Loretta.
– Han sover som ett litet barn, säger Sjödin.

Leo:
Du är fiffig.

Loretta:
Ja.

Rinko (från vattnet):
Zzzz

Bild 2:
Leo, Loretta och Sjödin vinkar efter Marida som har satt sitt rep om den sovande 
Rinko som en sele. Hon är på väg bort, och drar honom, och vinkar bakåt mot båten.

Text:
Marida binder ett rep om Rinko.
– Nu är det inga problem att få hem honom, säger hon. Tack för hjälpen!

Loretta:
Sjöjungfrur är verkligen starka.

Leo:
Hej då, Marida!
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Bild:
Kväll. Skutan med Sjödin, Leo och Loretta lägger till vid bryggan, vacker 
stämningsbild.

Text:
Så fick det här äventyret ett lyckligt slut.
– Nu är jag hungrig, säger Loretta.
– Vad sägs om sjögrässallad? säger Leo.

Loretta:
Hahaha!

SLUT
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