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I dag er Erik hos far.
Det er aften.
Erik ligger i sin seng.
Far læser en bog.
Nu er den slut.
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»Sov godt,« siger far.
Han lægger bogen på bordet.
Der ligger Eriks nye mobil.
Den har han fået af far.
»Er du glad for din mobil?«  
spørger far.
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Erik nikker.
Han er træt.
Det har været en lang dag.
»Skal jeg lukke vinduet?« spørger far.
»Nej, her er så varmt,« mumler Erik.
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Far går ind ved siden af.
Han vil se tv.
Erik er ved at falde i søvn.
En kat mjaver ude på gaden.
Det er nok Hugo.
Han bor i huset ved siden af.
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Det er nat.
Erik vågner.
Der er noget under sengen.
Det pusler.
Er det et uhyre?
Med røde øjne og skarpe tænder.
Og blod om munden.
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Erik er bange.
Han græder.
Hvad skal han gøre?
Han tør ikke gå ind til far.
Så ser uhyret ham.

Han tør ikke råbe på far.
Så hører uhyret ham.
Det er bedst ikke at røre sig.
Men Erik er så bange.
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Erik får en idé.
Han tager sin mobil.
Han ringer til far.
Det ringer inde i stuen.
Det ringer i lang tid.
Tag den nu, far!
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Efter lang tid svarer far.
»Hallo!«
»Hjælp,« hvisker Erik.
»Hvem er det?« siger far.
»Hjælp! Der er et uhyre under min seng,« 
siger Erik.
»Jeg kommer,« siger far.
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Far kommer ind til Erik.
»Er der et uhyre under din seng?«
»Ja, det tror jeg,« siger Erik.
Far kigger under sengen.
Så siger han:
»Ja, der er et uhyre lige her.«
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»Er det rigtigt?« siger Erik.
Far rejser sig.
Han har en kat på armen.
»Der er bare Hugo,« siger Erik og ler.
Far siger:
»Vinduet stod på klem. Han er kommet 
ind den vej.«
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De aer Hugo.
Så lukker de den ud igen.
Og nu kan Erik sove.
Helt roligt!




