
Malena sto foran speilet og ordnet seg til påskehytteturen som hun, kjæresten 

Benjamin og noen andre venner skulle på i kveld. Malena lette etter leppestiften med 

jordbærsmak, hun trodde at hun hadde lagt den i sminkebagen, men der var den ikke. 

Hun sto og tenkte en stund. Plutselig kom hun på at den lå i skapet under 

vasken. Hun bøyde seg ned og åpnet skapet. Og ganske riktig, der, på toppen av en 

bunke med øyenskyggepaletter lå leppestiften med lokket halvt på. 

Malena tok den, reiste seg opp og så på seg selv i speilet. Plutselig skvatt hun 

bakover. I døråpningen til badet sto det en skikkelse. Da hun hadde kommet seg litt 

etter sjokket, så hun hvem det var. 

«Herregud, Benjamin!» skrek hun forskrekket. 

«Hva er det?» skrattet han. 

«Du må ikke snike deg innpå meg på den måten, du ga meg nesten 

hjerteinfarkt!» sa hun fortsatt litt anspent. 

«Unnskyld, kjære.» sa Benjamin flørtende. Malena rødmet, hun elsket 

Benjamin høyt. De hadde vært sammen i fire og et halvt år og de hadde tenkt å feire 

det på en helt spesiell måte, og det skulle skje i kveld. 

«Så, gleder du deg til i kveld Malena, det gjør i hvert fall jeg.» spurte han og 

gikk bort til Malena og strøk henne over kinnet, så skulderen og til slutt nedover 

armen. 

Malena grep hånda hans og hvisket forførende inn i øret hans: 

«Jeg også, jeg kan nesten ikke vente!» så flyttet hun munnen fra øret til 

Benjamin og kysset ham lett på munnen. Benjamin trykket leppene inntil hennes. De 

holdt på en lang stund. Malena strøk Benjamin over nakken. Benjamin holdt rundt 

midjen til Malena. 

Plutselig hørte de et knirk fra døren. De skvatt fra hverandre, så hørte de latter. 

«Kom igjen á! Vent med klining til etterpå! Vi andre vil på hyttetur.» sa 

Hermine, som antagelig hadde kommet sammen med Benjamin eller Viktor. 

Malena begynte å le og sa oppgitt «OK, OK, vi kommer! Har de andre kommet 

ennå?» 

«Ja, bilen står pakket og klar allerede, kom da!» maste Hermine og løp mot 

trappen. 

«Ja da, jeg skal bare hente bagen på rommet mitt!» ropte Malena etter de andre 

og løp inn på rommet. Bagen lå på sengen. Det var noe som var festet til vinduet som 

fanget oppmerksomheten hennes. En lapp. Det sto med snirklete håndskrift: 

Jeg ser dere. Pass på, skogen er ikke alltid der det er tryggest, jeg kommer når dere minst venter det. 

PS: ikke vær for lenge alene, man kan aldri vite hva som venter rundt neste hjørne. 



Malenas hjerte hoppet i brystet. Hvem var dette? Hvem hadde festet denne 

lappen på ruten? Var det blod? Men så kom hun til fornuften. Dette var sikkert bare 

noe vennene hennes hadde skrevet for å skremme henne. Det var ingen ting å bekymre 

seg for, ikke sant? 

«Så, hvor ligger denne hytta da?» spurte moren til Lisa, som kjørte gjengen 

opp til hytta. Malena, Viktor, Benjamin, Lisa og Hermine var bare 16 og 17 år gamle, 

så de fikk ikke lov til å kjøre selv. 

«Den ligger i Gullmyrskogen, like ovenfor Svartsjøen. Vet du hvor det er?» 

opplyste Hermine. 

Moren til Lisa nølte et øyeblikk. «Jo jeg vet hvor det er, det er bare …» 

«Bare hva, mamma?» spurte Lisa. 

«Nei, vet dere hva, glem det, det er sikkert bare en myte uansett!» stotret hun 

og lo litt nervøst. 

«Si det da!» avbrøt Viktor henne. 

Moren til Lisa sukket. «Ok, da jeg var ung fortalte foreldrene mine meg at i 

den samme hytta som dere skal til, bodde det en gang en gal morder. Politiet fant 

hytta, men morderen var sporløst forsvunnet.» 

Ungdommene gispet. «E-er han fortsatt i live?» stammet Malena og trykket seg 

nærmere Benjamin. 

«Antagelig, det var jo ikke mer enn 20 år siden. Men, unger, nå skal dere ha en 

fin tur, ikke bekymre dere!» 

«Greit.» mumlet de. 

Etter en snau halvtime var de framme ved hytta. Hytta var malt i en ekkel spy 

grønn farge med stråtak og en knirkende gammel dør som hadde et hull oppe i venstre 

hjørne, nesten som et kulehull. 

Det virket som om ingen hadde bodd der på 100 år. Det var spindelvev i taket 

og på skapene. Det sto en kaffekopp av metall på bordet ved kjøkkenvinduet og når an 

kom litt nærmere vinduene kunne man se tusenvis av døde biller og fluer som lå på 

vinduskarmene.  

«Her trengs det definitivt å vaskes!» utbrøt Lisa og gryntet på nesa. 

«Fru Tinn? Tok du med vaskemiddel?» ropte Malena ut til moren til Lisa. 

«Jepp!» kvitret hun og valset inn med mopper og spann i alle slags former og 

farger. 

«Ja, da er det bare å sette i gang da.» sa Hermine og klappet i hendene. 

En og en halv time senere dumpet gjengen ned i sofaen. Nå luktet hytta eple og 

solsikke, det hadde blitt kveld, moren til Lisa hadde dratt og de var helt, helt alene. 

 



«Skal vi spille kort?» spurte Viktor. 

 «Jeg har kort i sekken» sa Malena. 

Benjamin tok Malena i armen; «Skulle ikke vi gå opp litt?» hvisket han og 

strøk henne langs hoftene. 

«Jeg tror heller jeg vil se meg rundt oppe, istedenfor å spille kort.» tilføyde hun 

og reiste seg. 

«Og jeg blir med deg!» sa Benjamin raskt. 

«Men, hvorfor nå?» spurte Lisa og Viktor i kor. 

«Bare, fordi. Vi blir med i neste runde, ok?» 

«Ja vel.» mumlet Hermine. 

«Sikkert» sa Viktor og skottet mistenksomt på dem. 

Malena og Benjamin løp fnisende opp trappen. Der var det en gang og fire 

dører. Benjamin snudde seg mot Malena. Han kysset henne hardt på leppene. Hun 

presset ham inn mot veggen. De snublet nesten inn i senga på det ene rommet, så var 

de i gang. 

De brydde seg ikke om at sengen knirket. Dette øyeblikket hadde de ventet på 

lenge og ingen ting skulle få stoppe dem. 

«Jeg elsker deg, vet du det?» sa Malena andpustent og rullet seg over på siden. 

Benjamin stønnet tilfreds og snudde seg mot henne. Han smilte. «Jeg elsker 

deg også, du er verdens beste kjæreste!» 

«Takk.» sa Malena og satte seg opp. Hun skrek og trykket seg inntil Benjamin. 

Rett foran dem sto en mann i svarte klær. Man kunne ikke se ansiktet hans, han hadde 

på seg en finlandshette som gjorde at man bare kunne se øynene hans. Mannen tok 

fram en kniv. 

Nå hadde Benjamin også oppdaget ham. «Hvem er du?!» spurte han 

forskrekket og la armene rundt Malena for å beskytte henne fra kniven. Benjamin fikk 

ikke noe svar. Mannen gikk bort til dem. 

«Ikke rør o …» prøvde Benjamin å rope, men det var for sent. Mannen stakk 

kniven inn i halsen hans. Hardt. Blodet sprutet. Malena gråt. Mannen fortsatte å 

skjære, nedover halsen, ned til magen. 

«Malena … lø … løp!» hørte Malena fra Benjamin før han stønnet og han ble 

helt stille. 

Malena skrek og sparket mannen i magen. Han falt ned på gulvet i smerte. Nå 

hadde hun sjansen. Hun rev til seg den blodfylte dynen. Hun løp så fort hun kunne bort 

til døren, mannen prøvde å kave seg opp, Malena grep kniven og stakk den inn i kneet 

hans, han jamret seg og falt ned på gulvet igjen. Malena løp ut i gangen og ned 

trappen. 



«Wow! Hva har skjedd?» spurte Lisa forskrekket. 

«Benjamin …» Malena begynte å gråte igjen. 

«Hva har skjedd med Benjamin, Malena?! Og hvorfor er det så mye blod på 

den dyna?» sa Viktor og kom bort til henne. 

«Benjamin er … død.» hulket hun. «Vi må ut herfra! Den morderen moren til 

Lisa snakket om er oppe, han drepte benjamin, jeg kom meg unna!» skrek hun. 

«Malena, vi må få på deg noen klær først» sa Hermine stresset. 

«Vi har ikke tid!» gråt Malena. 

Lisa tok en jakke og en arbeidsbukse ned fra ei hylle. Den var møkkete og 

støvete. 

«Hvis vi gjemmer oss i kjelleren, kan du ta disse på der! Kom!» sa hun fortvilet 

og dro de andre med seg. 

Viktor åpnet kjellerluka. Så hørte de trinn i trappa. De var tunge og trappa 

knirket for hvert steg. 

«Fort dere hveste Hermine. En etter en kom seg ned i kjelleren og akkurat idet 

Viktor kom seg ned og fikk lukket luken så han mannen stige ned det siste 

trappetrinnet. 

De stakkars ungdommene sto helt stille og lyttet. Dunk. Dunk. Slep, dunk. Nå 

var mannen rett over dem. Dunk, slep. Dunk, dunk. 

«Vær så snill, ikke kom ned hit!» hvisket Malena stille. 

Alt var stille, så! Det var en dør som knirket. Det pep i ørene deres. Så ble døra 

lukket. 

Malena turte ikke å se. Var han nede hos dem? Vær så snill, ikke! Hun åpnet 

øynene. Det var bare mørke å se. Hun strakte ut hendene. Noen tok dem. Hun skrek. 

«Hysj! Det er bare meg, Malena!» sa en velkjent stemme. Det var Lisa. 

«Går det bra med dere, er han nede her?» spurte Malena engstelig. 

«Det går bra, ja og mannen er ikke her.» sa Viktor. 

«Slapp av.» tilføyde Hermine. 

Viktor slo på et blått lys. Det var mobil-lommelykten hans. Alt ble klarere, i 

kjelleren var det ikke annet enn noen tomme hyller og en liten tunell. 

«Ta på deg disse.» sa Hermine og rakte Malena klærne. 

«Jeg skal dekke for med dyna!» tilføyde Lisa kjapt. 

«Vær så snill ikke se, Viktor.» ba Malena. 

«Hvorfor? Er du naken under der, eller, hadde du og Benjamin sex, kanskje?» 

fleipet han. 



«Viktor! Vi er i livsfare, hvordan kan du fleipe nå?» kjeftet Lisa. 

«Unnskyld.» sa han skamfullt. 

Malena begynte å gråte igjen. «Jeg elsket Benjamin, og nå, er … er han død!» 

hikstet hun. 

«Det går bra, du er den sterkeste personen jeg kjenner, Malena! Du kommer 

deg gjennom dette.» trøstet Viktor. 

«Ja.» snufset hun og tørket bort tårene. 

«Kle på deg nå.» sa Hermine og holdt opp dynen for henne. 

Mens hun kledde på seg diskuterte de andre hva de skulle gjøre. Viktor, som 

var den eneste som hadde med seg mobil, prøvde å ringe hjem, men det var ingen 

dekning. Til slutt bestemte de seg for at denne morderen ikke skulle få slippe unna, 

sånn som for 20 år siden. 

Da de var sikre på at mannen ikke fortsatt var inne i hytta, kom ungdommene 

opp fra kjelleren. Det var blodflekker i en sti fra trappa til døra og kniven som hadde 

sittet fast i kneet på mannen lå ved dørstokken. Hermine grep den i tilfelle de trengte 

den. Viktor fant en teiprull, de ble enige om at de skulle binde hendene og føttene til 

mannen fast med teip. 

Ute var alt stille, til og med vannet! Men så hørte de kvister som knakk i 

skogen. De snudde seg. De så ingen ting. 

«Hørte du det, Lisa?» hvisket Hermine redd. 

«Ja klart jeg hørte det! Jeg står rett ved siden av deg, jo!» hveste hun tilbake, 

like redd som henne. 

Malena så seg omkring. 

«Der!» utbrøt hun og pekte mot trærne. Ungdommene løp inn i skogen. Nå var 

knekkingen fra kvistene mye nærmere. Lenger foran dem, de hørte pesing og stønning. 

Viktor rettet lommelykten mot der lydene kom fra. De så en rygg som forsvant 

mellom trærne. De visste at de var på riktig spor, helt til de kom til et kryss. 

«Ok, vi må dele oss. Jeg og Hermine kan gå sammen, så går Malena og Viktor 

sammen. Jeg og Hermine går til venstre, så går Viktor og Malena til høyre!» sa Lisa 

fort. 

Viktor stoppet opp. «Men tenk om noen av oss går oss vill!» sa han frustrert. 

«Det går ikke, Viktor! Disse to stiene møtes på midten. Da jeg var liten lekte 

jeg i området her.» svarte Malena. 

«OK da.» sa Viktor. Så gikk Hermine og Lisa til venstre og Malena og Viktor 

til høyre. 

Etter en stund med leting, stoppet Lisa opp.  



«Der er han!» hvisket hun til Hermine. 

De listet seg bortover. Heldigvis gikk de på litt gress uten noen kvister på. 

«Jeg lurer på hvorfor han står stille.» hvisket Hermine tilbake. 

Da de kom nærmere så de hvorfor. De hadde kommet til der hvor stien møtte 

den andre stien og Viktor og Malena sto og sperret veien. Ungdommene hadde 

omringet ham. 

Han snudde seg, men der sto Hermine og Lisa med kniven rettet mot ham. Han 

så seg fortvilet omkring. Han prøvde å løpe inn mellom trærne, men det var for tett. 

Han var fanget. 

Lisa dyttet mannen. Han datt ned på bakken på grunn av det skadde beinet. 

Viktor satte seg over skrevs på ham og tok håndleddene hans. Mannen rev dem 

løs fra grepet og slo Viktor så hardt at han datt bevistløs over ende. 

Da ble Lisa rasende! Hun løp bort til mannen og hamret løs på ham. 

«Ikke våg å slå kjæresten min på den måten. Snu deg!» 

De andre så forbauset på Lisa. De visste ikke at hun og Viktor var sammen. 

Når hadde det skjedd? 

«Nei!» hylte mannen. 

«Jeg sa: Snu deg!» skrek hun. 

Mannen prøvde å slå etter henne, men Lisa var for rask. Hun stakk kniven inn i 

magen hans og skrek illsint: 

«Snu deg din psyko gærning! 

 Mannen hylte og snudde seg over på magen. 

Malena løp bort til Viktor som hadde begynt å røre på seg. Hermine bandt 

hendene og munnen hans fast med teipen, mens Lisa holdt mannen nede. Lisa var 

overraskende sterk, syntes Malena. 

«Det går bra, unger! Dere er trygge nå.» kom det høyt fra en stemme ute i 

skogen. Så, så de flere lommelyktstriper som lyste opp skogområdet rundt dem. 

Det var et dusin politimenn som kom inn på stien. De grep mannen, Lisa og 

Hermine reiste seg opp og snudde seg mot Malena som satt hos Viktor. 

Hun smilte.  

«Hvordan visste politiet dette?» spurte Lisa forbauset. 

«Da jeg og Viktor gikk i skogen for å lete kom vi til et punkt med dekning. 

Viktor benyttet sjansen og ringte politiet.» 

«Det stemmer. Det … det gjorde jeg.» kom det utmattet fra Viktor. Han hadde 

våknet. 



Lisa knelte ved siden av ham og strøk ham over kinnet. 

«Jeg elsker deg Viktor, du er den beste kjæresten en jente kan ha!» utbrøt hun 

og kysset ham. Lenge. 

«Har du endelig sagt det til dem?» spurte han lykkelig. 

«Ja!» svarte hun, like lykkelig. 

«Ok, dere!» sa en politimann til dem. 

«Takk for at dere fanget denne mannen, han har vært etterlyst i årevis, som 

belønning skal dere få 10.000 kroner hver.» 

«Tusen takk.» sa ungdommene stille. 

«Hva med benjamin, er det en mulighet for at dere kan redde ham? Vær så 

snill?» spurte Malena gråtkvalt. 

«Jeg tror du bør bli med oss på sykehuset for å finne det ut. Han var ikke helt 

død da vi fant ham.» 

På sykehuset var det veldig stille. Malena satt urolig og ventet på at 

sykepleierne skulle slippe henne inn til Benjamin. Hun hørte EKG-maskinen pipe 

jevnlig der inne. Plutselig slo dørene opp. To sykepleiere kom ut. Malena reiste seg 

opp og så urolig på dem.  

Hun kremtet tappert. «Nå, Er Benjamin våken? Kommer han til å klare seg?» 

Sykepleierne så alvorlig på henne. De sa at legene var meget usikre på om han 

kom til å våkne, men at han var stabil for øyeblikket. 

Malena løp inn til ham. Han hadde sting oppover halsen og det så ut som han 

hadde det vondt. EKG-en viste at pulsen hans var normal. Malena satte seg på stolen 

som sto ved sengen. 

«Åh, Benjamin, vær så snill å bli hos meg.» sa hun og brast i gråt. 

«Hvis du hører meg nå, så bare vit at jeg alltid vil elske deg som du er, uansett 

hva som skjer.» gråt hun. 

«Bli hos meg, Benjamin!» sa hun og kysset ham på kinnet, tårene sprutet. 

Plutselig rykket Benjamin til. Han fikk en rar grimase i ansiktet. Så sukket han 

og ble slapp igjen. 

«Kom igjen, kom igjen, Benjamin, jeg kan ikke miste deg nå!» ropte hun 

inntrengende. 

Han rykket til igjen. Malena tok hånda hans og klemte den litt. Så slo han 

øynene opp. Han så seg fortvilet rundt. 

«Hvor er jeg?» spurte han forfjamset. 

«Åh, Benjamin, jeg var så redd for at du skulle dø!» 



«Er du virkelig i live?!» utbrøt han. 

«Ja, men det var du som holdt på å dø!» gråt Malena. 

«Malena, jeg elsker deg, jeg ville aldri dødd fra deg,» 

«Jeg elsker deg, jeg også.» 


