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En natt i G-torpet 
Jag tittar ut genom fönstret, ser Thomas väntande på trappan med alla grejer till tältningen. 

När jag kliver ur bilen möts jag av en lätt varm vindpust. Solen sticker fram mellan träden 

och kvällen började närma sig. Jag såg på Thomas att det var någonting som störde han. 

Han kollade på klockan och muttrade någonting om tiden, men struntade i att var sur 

eftersom han visste det skulle bara förstöra dagen.  

 

Så bara några minuter senare var vi på väg till den stora G-torps skogen. Det var en stor skog 

som sträckte sig långt ut i ingenstans och lite till. Skogen låg 200 meter bort från Thomas 

hus. Vägen till skogen började först med en asfalterad väg och sen väl vid skogen blev det en 

skogsväg med stenar och gräs. Traktorn brukar köra där så det är stora hjulspår på vägen. 

Halvägs på vägen finns en stor öppning till skogen där inga stenar och höga växter finns. Vi 

tänkte att vi skulle gå in längre in i skogen tills vi kommer till en jättestor sten. Man kunde tro 

att det var en meteor som hade kraschat på jorden, tappat all kraft och väl på jorden aldrig 

exploderat. 

 

Timmarna gick och vi hade satt upp tältet, maten stod över elden. Vi njöt av natten. Trots att 

klockan var tio på kvällen så var det mörkt, konstigt för en sommarnatt. Däremot så var det 

fortfarande varmt ute.  

Jag tittade in elden, mina ögon slocknade medans elden brann.  

 

Jag såg ett tält ett stort. det låg saker utanför tältet, sågar, hammare ett mopedrör och lite 

andra saker. Jag befann mig längre in i skogen, en del jag inte varit i innan. Jag rörde mig 

närmare tältet och gjorde något som jag aldrig trodde jag skulle göra. Jag gick in i tältet och 

kolla om det var några där. Mitt hjärta bultade för fullt, pulsen stod på max. Jag öppnade upp 

tältet och till min lättnad var det inga där. Inne i tältet låg det massa grejer ungefär som där 

ute, verktyg, bil och mopeddelar. Jag antog att de var stulna så jag tog upp min telefon och 

skulle ringa polisen. 5% hade jag kvar på mobilen, jag skakade när jag skrev numret och 

skulle ringa. När första signalen från telefon kommer så hör jag en bil komma. Jag tittar till 



vänster om mig och ser ett stark ljus. Jag fick panik och visste inte vad jag skulle göra. I mitt 

ena öra hörde jag en röst, men jag stod som helt förlamad och vågade inte säga någonting. 

Istället sprang jag och jag sprang så fort att inte ens ljusets hastighet han med mig. Tillbaks 

till vårt eget tält sprang jag och skrek till Thomas att han också skulle springa. Han sprang 

också utan att veta vad som hade hänt... 


