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Vampyren är inte död men inte heller levande. Kanske 
är det just därför som den så gärna sover i en likkista?

Fruktan (hur läskiga de är) = 5

Farlighet (hur farliga de är) = 3

Förekomst (hur vanliga de är) = 1
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Vampyrer

Jag påminner om att en  
del människor inte alls 

tror på monster och odjur. Detta är en bok som 
vi har sammanställt på Monsterakademin för 
att beskriva hur vissa människor idag tror och 
i gamla tider har trott.

Men om vi nu ska lära ut allt om monster och  
odjur så är det svårt att undvika vampyrerna.  
Även om de är otroligt läskiga och jag helst skulle 
vilja hoppa över det här kapitlet. Jag har mött några 
stycken så jag vet vad jag pratar om (läs mer om det 
i böckerna Monsterakademin och Vampyrernas bal).

En vampyr är alltså en varelse som lever av att 
dricka människors blod. 

De känns igen på att de är smala, mycket bleka och 
att de har två tydliga huggtänder i överkäken.

De har också mycket kalla händer och en för
färlig andedräkt. 

Kolla  
hugg- 

tänderna!!!
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Men som sagt, detta är inga säkra tecken då det 
även är många människor som fryser om händerna 
och slarvar med tandborstningen.

Vampyrer är nattaktiva och tål inte solljus eller 
vitlök. Här får man dock se upp. Ingen forskning 
har ännu gjorts på vampyrer och solkräm. Kan en 
vampyr som har smort in sig vara ute och prome
nera mitt ibland oss en solig sommardag? Vi måste 
erkänna, att detta vet vi inte.

Vad vi dock vet med säkerhet, är att vampyrerna 
saknar spegelbild. Detta betyder att om du ser en 
blek person som har satt på sitt läppstift slarvigt, 
skulle detta kunna vara på grund av att den perso
nen inte kan se sig själv i spegeln.

En bra sak i allt detta hemska är att en vampyr 
inte kan komma in i ditt hem om du inte bjuder in 
honom eller henne. Vampyren kan heller inte kor
sa vattendrag om den inte seglar i sin egen likkista. 
Detta leder oss också till begreppet odöd. Vampyren 
är alltså inte död men inte heller levande. 

Vampyrer hatar 
vitlök. Och solen.
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Hur blir en människa  
förvandlad till en vampyr?

5  En människa mördas utan att mördaren åker fast.
5  En människa äter kött från ett får som har dödats av en varg.
5  En människa blir begravd utan att böner läses.
5  Den vanligaste förklaringen är dock att en människa blir 

biten av en vampyr och därigenom själv förvandlad till  
en blodsugande odöd varelse som inte tål solljus. Ser du 
någon som du misstänker är en vampyr, kontrollera då  
om personen har två vita bitmärken på halsen.

Skydd mot vampyrer
5  Flera växter skyddar. Vitlök är den vanligaste. Vampyrer 

hatar vitlök. Men vildros och rönn lär också fungera.
5  Man kan också hälla en sträng salt på marken. Den  

gillar inte vampyren att passera.
5  Det vanligaste sättet är dock att använda en religiös  

symbol. Det kan till exempel vara ett kors.
5  Tips för den extremt modiga: Leta reda på platsen där 

vampyren sover om dagarna. Smyg fram och vänd  
vampyren upp och ner. Då kommer den inte att kunna 
lämna kistan den sover i.

j
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Vampyrer verkar finnas jorden runt 
i olika former. Det som de alla har 
gemensamt är att de dricker blod. 
Varför just blod, tänker du kanske?  
LENASLEVA, farbror Hannibal och jag har 
diskuterat detta och kommit fram till att förr i 
tiden var det många som trodde att människans 
själ fanns i blodet. Så om man drack någons 
blod, så drack man alltså den stackarens själ.

Sådär, nu har jag berättat allt jag vet om  
vampyrer. Skönt att få byta kapitel!

Vampyrer dricker blod!
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Fruktan (hur läskiga de är) = 5

Farlighet (hur farliga de är) = 3

Förekomst (hur vanliga de är) = 1
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 Jättar

Jättar. Det hörs ju på namnet, eller hur? De är  
ju jätteläskiga! Och enormt stora! Men fak

tiskt inte så farliga (ganska klumpiga och inte så 
smarta). De är också väldigt ovanliga. Så sällsynta 
att många till och med tror att jättarna dog ut helt 
då människorna blev kristna. (Jag vet att de har fel, 
för jag har själv mött en i Bergakungens sal.)

I alla tider har människor trott på jättar. Redan  
de gamla grekerna hade sina egna jättar. De kallade  
jättarna för giganter eller titaner. Det finns en  
berättelse som är nästan 2500 år gammal som  
heter Illiaden. Där fångas huvudpersonen,  
Odysseus, av en cyklop. Det var en jätte som 
bara hade ett enda öga, mitt i pannan.


