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🔎Kapitel 1🔍  

Lite om staden😎  

Det är vinter i Tumblr-city. Frida och Eric väntar på snön. Det är den 19 
december. De vill ha snö, men det är ingen snö på marken. Klockan är 5 på 
eftermiddagen och Eric och Frida sitter inne på café. Mia som jobbar där är en 
jättesnäll tjej. Hon har jobbat där ända sen de byggde caféet och hon jobbar där 
ännu. Nu kommer Liam och Rasmus in. De är tvillingar. Man kan nästan inte ens 
se skillnad på dem de är så lika. De beställer som vanligt energidrink. De är 15 
år, ungefär som Frida och Eric. Polismästaren går på gatan. Alla kallar honom 
polismästarn, men egentligen heter han Johnny. Nu har Frida och Eric gått till 
chokladfabriken. Där säljer de också chokladen som de tillverkat. Där jobbar 
Fanni. Hon är ganska avundsjuk på Mia, men hon är jättesnäll. Frida köpte 
choklad. Hon köpte Marabou-japp och Maraboud-daim. De är hennes favoriter. 
Frida har en storasyster som brukar hämta  henne  till skolan ibland. Hon har 
körkort och hon heter Johanna. Eric har en lillebror som är jättegullig. Han heter 
Viktor. Fridas mamma och pappa heter Jeanette och Sebastian och Erics 
mamma och pappa heter Pia och Michael. När de kom ut från chokladaffären såg 
de små vita flingor som föll ner från himlen. Barnen som gick på gatan skrek: 
 - Titta mamma snö!!!! 
 Det är superroligt att det kommer snö äntligen som de har väntat. De gick till 
deras chill-källare som de kallar det. Den är i Fridas källare. Där brukar de sitta 
och läsa polisärenden. Det är mycket hemska saker som kan hända. Nu sitter de 
och visar rapporter åt varandra. Nu var kl: halv 7. De hade en tv som de hade på. 
Nu kom efterlyst. De programmet älskar de och så har de 2 datorer. De har en 
soffa och soffbord och massvis med tidningar på hyllan där de har böcker och 
annat. Nu hörde de på radion att det skulle bli snöstorm. De gillar det. 



-  Jess! skrek Frida. Äntligen mer snö. Nu började de bli sent och Eric och 
Frida sov i chill-källaren för de somnade där. Nu sov de så gott nere i källaren 
och det susade i knutarna men ingen vaknade och de sov gott resten av 
natten. Det började bli morgon och Eric vaknar. 

- Frida är du vaken? frågade Eric. 
- Va? Ja.......  sa Frida. Nu var Frida också vaken. De satte på Tv:n. Frida 

gick ut och köpte Pepsi. Snön föll och det var mycket vind ute. Hennes 
långa bruna hår blåste i vinden. Hon köpte 15 burkar Pepsi. Frida kom hem 
och när hon satte sig i soffan i chill-källaren med Eric  så hörde de någon 
knacka. Vem kan det vara?😱  

  



Kapitel 2✍ 
                Ett mysterium att lösa😉 20 december.  
 De öppnade dörren. Det var Mia från caféet som såg väldigt ledsen ut.  
- Hej hur är det? sa Frida. 
- Hej, jag vet inte riktigt, sa Mia. 
- Kom in! Vill du ha Pepsi? sa Frida. 
- Nej det behövs inte, sa Mia. Hon satte sig ner i soffan.  
- Det är så att jag och Rasmus är inte vänner längre, sa Mia. 
- Berätta mer, sa Eric. 
- Nu är Fanni sur på mig och jag är lite rädd för henne så jag vågar inte fråga 

henne varför hon ser sur ut, sa Mia.  
- Jag förstår, men bara en fråga, sa Eric. 
- Fråga bara, sa Mia 
- Är Rasmus sur på dig? frågade Frida. 
- Jaa det är han, han säger inte ens hej åt mig när jag går förbi, sa Mia. 
- Tror du att han tänker göra något åt dig? frågade Eric. 
- Jag tror han och Fanni kommer göra något åt mig tillsammans eller något, sa 

Mia. 
- Usch, vad hemskt jag ryser, sa Eric. 
- Jaa jag mår dåligt av att tänka på det, sa Frida. 
- Jaa jag vet inte vad jag ska göra för jag är så rädd att de ska göra något åt 

mig, sa Mia. 
- Jaa precis, det vore fruktansvärt, sa Eric. Just precis när Eric sa det så 

ringde telefonen. Frida svarade. 
- Hej! Det är Frida, sa hon. 
- Hej! Det är mamma, sa hon. 
- Jag tänkte bara säga att att du ska sova vid Erics inatt. Jag ville påminna dig 

om det, sa mamma. 



- Just det, tack för att du påminde mig, sa Frida.  
- Varsågod hejdå, sa mamma. 
- Hejdå, sa Frida. 
- Det var mamma som påminde mig om att jag skulle sova hos dig, sa Frida. 
- Just det! Jag hade nästan glömt bort det,sa Eric. 
- Jaa, jag med,sa Frida. 
- Men Mia du kan komma tillbaka imorgon,sa Eric. 
- Jaa vi ses hejdå, sa Mia. 
- Hejdå, sa de. De var fundersamma om varför Fanni var sur på Mia, men de 

kom inte på varför. Det var konstigt tyckte Mia. De brukar alltid komma på 
vad som är felet men inte den här gången. De kom inte på något så de började 
sova. 

- Godnatt, sa Frida.  
- Godnatt,sa Eric. 
                      

                                     



Kapitel 3🤓 
                               Spänningen stiger😁 21 december 

Nu var kl: 10 och det var nu lördag. Frida vaknade först. 
- Godmorgon! Är du vaken? frågade Frida. 
- Godmorgon, ah det är jag såklart, sa Eric. 
- Ok jag bara undrade, kan vi typ göra något?frågade Frida.Det knackade på 

dörren. Vem kan det vara? Frida gick för att öppna. Det var Mia.  
- Hej, sa Frida. 
- Hej, sa Mia.  
- Kom in vetja, sa Frida. 
- Tack, sa Mia. Mia satte sig ner i soffan. 
- Vi har beslutat oss att hjälpa dig men kan vi bli anställda hos dig vid caféet?

frågade Eric. 
- Ja såklart det går bra. Det är bara att säga när ni vill "börja",sa Mia. 
- Kan vi börja nästa vecka?frågade Eric. 
- Ja det passar fint, sa Mia. 
- Vi kommer låtsas städa och sånt och vi låtsas att vi är dina systerbarn. Går 

det bra?sade Frida.  
- Ja naturligtvis, sa Mia. 
- Men det får du inte berätta åt någon om att vi är detektiver för då förstörs 

allt, sa Eric. 
- Självklart att jag inte berättar det men jag kan ju berätta att ni är min 

"syskonbarn", sade Mia. 
- Javisst "syskonbarn" , sa Frida. 
- Men nu måste jag gå för jag måste öppna caféet, sa Mia. 
- Okej hejdå, sa Eric och Frida. 
- Hejdå, sa Mia.   



- Tänk så är det tvillingarna som är utanför caféet, sa Eric. 
- Menar du Rasmus och Liam? frågade Frida. 
- Ah såklart, vem annars, sa Eric. 
- Men det är ju sant. Det kan ju vara dem för att Mia int vill vara vän med 

Rasmus, sa Frida. 
- Dom är absolut misstänkta, sa Eric. 
- Ja det är dom, sa Frida. 
- Men det kan också var Fanni, sa Eric. 
- Ja det kan det vara. Hon är ju så avundsjuk, sa Frida. 
- Ja precis , sa Eric. 
- Hon är också väldigt misstänkt, sa Frida. 
- Ja det är hon verkligen, sa Eric. 
- Så vem är misstänkta nu då?sa Frida. 
- Tvillingarna Rasmus och Liam och .....,funderade Eric. 
- Och Fanni minns du, frågade Frida. 
- Jaa just det, sa Eric. Nu började det bli sent och telefonen ringer. Frida 

svarar. 
- Hej! Det är Frida, sa hon. 
- Hej! Det är Erics Mamma Pia, jag tänkte bara säga  att han skulle få sova 

hos dig som ni frågade förut för det börjar bli så sent, sa hon. 
- Ja det går nog jättebra Hejdå, sa Frida. 
- Hejdå! Hälsa Eric, sa Erics mamma Pia. Nu var det jätte sent. 
- Godnatt, sa Frida. 
- Godnatt, sa Eric. Så sov de bra resten av natten. 



                                  Kapitel 4🤗 
         
                               Början på det mystiska 22december 

Det var måndag och idag skulle de åka till caféet och spionera på kvällen. Det 
ska bli pirrigt. Nu var det kväll och Mia och de skulle börja åka hem. Mia gick ut 
med soporna. Hon var borta länge men ingen kom in. När de gick ut för att titta 
såg de en svart bil köra iväg fort. I bilen såg man fötter med ett par vans på 
fötterna. Då hajade de en sak. Det var Mia. 
- Stanna! skrek Frida. 
- Vi ringer Johnny, sa Eric. 
- Fort!! sa Frida. På samma gång kom Johnny ut från Ica-maxi och bilen hade 

stannat där. Han såg foten, det var ingen annan i bilen. Han slog sönder 
fönstret och tog tag i foten och drog ut henne. 

- Mia? sa han. 
-  Du vet inte hur glad jag är att se dig, sa Mia. 
- Vem har kidnappat dig? sa Johnny. 
- Jag såg inte vem det var, sa Mia. 
- Okej , sa Johnny. På samma gång ringde telefonen i Johnnys ficka han tog 

upp mobilen. Det var Eric. 
- Hej det är Johnny, sade han. 
- Hej Mia har blivit kidnappad, sa Eric. 
- Jag vet! Jag har henne. Vi möts vid chill-källaren, sa Johnny. 
- Okej hejdå, sa Eric. 
- Hejdå, sa Johnny. När de kom fram gick de in.  
- Vad har hänt? sa de alla på samma gång. 



- Jag tog upp locket på soptunnan och någon satte en påse på mitt huvud och 
så bar någon in mig i bilen och körde fort iväg. 

- Såg du inte någons ansikte eller något, sa Frida. 
- Nja jag såg en ring som jag kände igen, sa Mia. 
- En ring, minns du varifrån du kände igen den? frågade Eric. 
- Nej inte just nu  iallafall, sa Mia. 
- Om du kommer på det vill jag att du meddelar mig om saken så fort du vet! 

sa Johnny. 
- Såklart jag ska, sa Mia. 
- Ja för det är ett viktigt polisärende, sade Johnny. 
- Precis, sa Eric. 
- Ja jag förstår, sa Mia. 
- Bra, sa Frida. 
- Jag är ännu lite skakis så ursäkta mig, sa Mia. 
- Du behöver verkligen inte ursäkta dig för det, sa Johnny. 
- Just det, sa Frida. 
- På tal om något helt annat. Ska vi julpynta staden? frågade Johnny. 
- Ja det kan vi göra. Det är ju jul om 23 dagar, sa Eric. 
- Jaa just det! Det hade jag nästan glömt, sa Mia. 
- Okej kommer ni, sa Johnny. 
- Nu åker vi, sa Frida.  
- Jag stannar här  jag är så i chock, sa Mia. 
- Okej vi kommer snart, sa Eric. 
- Hejdå, sa de. 
- Hejdå, sa Mia. När Mia var själv hörde hon fotsteg utanför. Hon blev rädd, 

riktigt rädd. Plötsligt slogs en fönsterrutan på dörren sönder, vem kan det 
vara? 



Kapitel 5🦄 
23 december 

Mia skrek högt och sprang in på toan. Hon hörde en röst som skrek. Vem kan 
det vara? Hon bestämde sig för att gå ut för att titta. Hon hittade en sopborste 
inne i städskrubben som hon tog med sig ut. Hon smög sig ut. Där ute var 
polismästarn med Frida i sin famn. 
- Vad har hänt? frågade Mia. 
- Hon blev attackerad av en svartklädd person, sa Johnny. 
- Vad g jorde han eller hon då? frågade Mia. 
- Gjorde någonting i hennes rygg, sa Johnny.  
- Vi har ringt en ambulans som är på väg, sa Eric. 
- Vi hann bara komma ut och gå 10 m från källaren, sa Johnny. 
- Är ryggen bruten tror du? frågade Mia. 
- Det kan vara så. Vi vet inte, men hon har riktigt ont, sa Eric. 
- Okej, sa Mia. Precis när Mia sa det så hörde de ljudet av ambulansens tjut. 

De tog med Frida till sjukhuset. Sedan efter en timme åkte de för att träffa 
Frida på sjukhuset. De visste inte ännu vad som hade hänt med henne. Nu var 
de framme där utanför. I väntrummet såg de Fanni. Hon hade ont i foten. 

- Hej, sa de. 
- Hej, sa Fanni. De gick in till Frida. Det var en doktor där. 
- Det är inget allvarligt, sa doktor Benny. Benny gick ut ur rummet.  
- Jag har funderat på en grej, sa Frida. 
- Berätta, sa Johnny. 
- Det kan inte vara Liam, sa hon. 
- Varför inte? sa Eric. 
- Han var och jobbade på Ica-maxi hela kvällen, sa Frida. 
- Det stämmer. När jag var där inne så var han i kassan, sa Johnny. 



- Precis, sa Frida. 
- Då måste det vara Rasmus eller Fanny, sa Eric. 
- Det kan vara båda, sa Johnny. 
- Chokladaffären var stängd igår, sa Eric. 
- Det stämmer precis, sa Frida. 
- Glass-kiosken var stängd igår också, sa Johnny.  
- Aa det var den, sa Eric. 
- Tänk så har dom samarbetat, sa Frida. 
- Det har dom säkert. De har säkert g jort det för att Mia int ville vara vän  

med Rasmus och Fanni är ju så avundsjuk på Mia, sa Johnny. 
- Jaa det var ju Rasmus ring jag såg. Nu minns jag. Jag gav den åt honom när 

vi var vänner, sa Mia. 
- Jaa det var därför du kände igen ringen, sa Frida. 
- Jaa precis, sa Eric. 
- Men Frida då varför skulle det va hon, sa Johnny. 
- För att hon blev så glad när Mia och Rasmus inte var vänner längre med 

Rasmus, sa Frida. 
- Jaa det stämmer, sa Frida. 
- Det måste va Fanni som sparkade Frida i ryggen för det såg man att var 

Fanni när man tänker efter, sa Johnny. 
- Så nu vet vi allt nu gäller det bara att få fast dem, sa Frida. 
- Det kan inte vara så svårt, sa Johnny. De gick till chokladfabriken och 

knackade på. Fanni öppnade dörren. 
- Jag vet, jag kommer med er, sa Fanni. Hon visste om att de förstod att det 

var hon. De åkte hem till Rasmus och knackade på. Rasmus öppnade dörren. 
- Jag vet, jag kommer. Han förstod också att de visste. Båda två kom med 

frivilligt. Rasmus fick som straff att städa poliskontoret i tre månader. Fridas 
straff blev att städa fängelset i fyra månader.  



På kvällen knackade någon på dörren till chill-källaren. Eric och Frida öppnade 
dörren. Det var polismästaren, Rasmus, Frida och Liam.  
- Hej, sa de. 
- Hej, sa Frida och Eric. 
- Kom in på pepparkakor och glögg vetja, sa Frida. Good jul och ett gott nytt år.  
                                             SLUT😱


