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Kapitel 1

I Barcelona är det fullt med folk. Det är fredag och klockan är tre. Det är helg. 
Rainar och Stella sitter och lagar läxor där hemma. De vill att någonting skall 
hända, något mystiskt. De är detektiver och gillar att lösa brott och att simma. 

De skall gå ner till stranden och bada. Det är mycket folk vid stranden så de 
måste gå längst bort. De går och köper glass och vatten till Prisma. 
Glass är gott när det är så varmt. De älskar att simma i havet när det är stora 
vågor. När de har simmat färdigt går de och köper fredagsgodis och sedan 
hem. När de har kommit hem har mamma lagat mat, det var gott.   

-I kväll ska jag och pappa bort, klarar ni er själva då? frågade mamma. 
-Jo det ska vi nog fixa! sa Rainar. 

Mamma och pappa börjar ställa sig för de skulle åka om 30 minuter. Rainar 
och Stella gick upp i rummet.

-Vad ska vi göra? frågade Stella.
-Jag vet inte, svarade Rainar.
-Nånting måste vi hitta på! sa Stella.
-Ja! sa Rainar.

Nu for mamma och pappa. 

-Ska vi gå ut? frågade Rainar.
-Ja det gör vi! sa Stella.
Så de for ut. Solen sken starkt.
-Vi går och badar en gång till! säger Stella.
-Okej! sa Rainar.

När de kom till stranden såg de några killar och tjejer som spelade fotboll. De 
frågade om de fick vara med. Det fick de. Det var roligt att spela fotboll. När 
de hade spelat fotboll och simmat klart gick de hem.

-Nu vet jag vad vi gör! sa Stella. Vi startar en detektivbyrå. Vi börjar lösa brott 
och ta fast bovar.



Kapitel 2

De började bygga i källaren. Det var rörigt där, men det var roligt att inreda 
källaren. De gick ut och tog lite frisk luft. Då såg de Bagar Benny gå omkring, 
det verkar som att han söker något. De gick in och fortsatte.
-Mamma och pappa kommer att bli överraskade, sa Rainar.
-Ja, sa Stella.
De fortsatte tills de var klara. När de var klara var det som ett nytt rum. Det 
var fint där. De hade mycket saker och möbler, t.ex ett skrivbord, två stolar, 
två gamla soffor och en dator. 
Klockan var nio och mamma och pappa kom hem. De funderade var Rainar 
och Stella var. De ringde åt Rainar och han svarade, han sa att de var i 
källaren. Mamma och pappa gick ner till källaren. 
-Oj, vad ni har lagat bra här! säger pappa.
-Ja verkligen, instämmer mamma.
Plötsligt knackar det på dörren. Det var Per som kom. Han var svettig för han 
hade sprungit hela vägen från bageriet. Andfådd berättar han att någonting är 
på tok i Bennys bageri. Han springer och ropar åt alla som kommer dit. Det 
verkar som om han är orolig för någonting. Snälla, hjälp mej att reda ut det 
här.
-Men nu så ska vi gå upp och ha fredagsmys, sa mamma. Vi var och köpte 
lite godis, chips, lemonad och glass. 
-Jaaaaa!!!! ropade Rainar och Stella i mun på varandra. De gick upp och 
ljusen var tända, allt gott var fram, det var bara att mumsa i sej. När de hade 
ätit klart gick de och borstade tänderna.



Kapitel 3

Följande dag gick Rainar och Stella till Bennys Bageri. Där möts de av en arg  
Benny.
- Hur är det Benny? frågade Stella.
- Tänker jag inte tala om för er små barn. Och förresten vad gör ni här? sa 

Benny surt.
- Ööö, vi är här för att köpa wienerbröd, hittade Stella på.
- Två stycken! sa Rainar.
- Det går inte! Jag säljer inte till barn utan pengar! Tack och hejdååå! sa 

Bagar Benny argt.
- De var värre det, sa Stella.
- Ja det stämmer, sa Rainar.
- De visste inte alls hur de skulle göra för de hade ju lovat att hjälpa Per. De 

ringde till Per och frågade var han var. Han var nog hemma och de fick nog 
komma dit. De gick hem till Per och pratade om dagen i bageriet. Det var 
mystiskt.

- Det här måste jag nog kolla upp! sa Per som gick med stora steg till 
bageriet. Vid bageriet kom Benny emot honom. Han var rysligt arg nu 
också.  

- Behöver du en extra arbetare eller en städare? frågade Per.
- Nej verkligen inte!! ropade Benny surt. Försvinn härifrån genast!
- Ta det lugnt Benny! Det var bara en fråga, vad är det som gör dej så arg? 

frågade Per.
- Jag har så förskräcklig huvudvärk, ojade Benny.
- Säg som det är, sa Per bestämt.
- Ehh, det är så att en massa saker har försvunnit på senaste tiden så jag 

måste kanske stänga butiken ett tag.
- Har du några misstänkta? undrade Per.
- Åke var hit på onsdag och han verkar mystisk på ett konstigt sätt. Nils 

träffade jag när jag var och köpa mjöl. Han stod och pratade i telefon och 
han pratade om mycket bullar och sånt. Och så har vi Evert, nykomlingen i 
stan. Han är en konstig typ. Så här har du alla misstänkta. Nu ska jag börja 
åka hem, och så fortsätter vi spaningarna i morgon. Hejdåå! sa Benny.



Kapitel 4

Nästa dag gick Per, Rainar och Stella till Åkes åkeri. Det är Åke,som äger 
den. När de kom in såg de inte Åke.
-Hallåå! ropade Per men fick inget svar. Han ropade en gång till och då kom 
Åke lugnt och försiktigt.
-Ja vad är det? undrade Åke. 
-Jag undrade om Rainar och Stella skulle kunna komma och arbeta extra 
någon vecka? ljög Per.
-Jo men visst, precis vad jag behöver! sa Åke glatt, ni kan börja i morgon. 
De gick ut ur affären.
-Jasså minsann, då blev det arbete för oss då, suckade Rainar.
-Det ska nog gå braa! sa Stella.
-Jag trodde att ni ville ha arbete men ni ska ju också spana på samma gång, 
sa Per.
-Det kommer att bli intressant att se hur Åke beter sig när vi jobbar där, sa 
Stella.
-Hmmm, sa Rainar.
-Men sluta vara så där sur nu Rainar! sa Stella bestämt.
-Okejj dåå! sa Rainar. 
De gick hem och berättade för mamma och pappa att de hade fått jobb på 
affären, att det hängde ihop med  deckarbyrån och att det var hemligt. 
Mamma och pappa accepterade det, de var glada att deras barn hade fått 
jobb, men de visste ju inte var, men det var en annan grej. Nästa dag åkte 
Rainar och Stella till jobbet, det var ganska kul där. När de hade arbetat första 
dagen på jobbet gick de hem till Per. De berättade om första dagen. 
-Jag var och träffa Nils när ni var och arbetade. Jag frågade vad han skulle 
ha allt mjöl till. Han visste inte någonting om nåt mjöl och han hade inte ens 
varit till någon butik, så Benny måste ha ljugit, men vi säger ingenting till 
honom ännu åtminstone. Jag var också till Evert men han hade bott här i tre 
år så han var inte alls nykomling. Han verkar inte vara nån sorts bov. Men 
ingen verkar veta nåt om bullar eller Bagar Benny så det är något som inte 
stämmer.
 



Kapitel 5

Nästa dag gick Per, Rainar och Stella hem till Evert, och berättade att de 
försökte lösa ett mysterie med Bagar Bennys försvunna bullar och att Åke 
och han och Nils är misstänkta. 
- Men något verkar inte stämma med vad Bagar Benny har sagt så vi måste 

kolla upp det här, så vi tänkte om du ville komma med? undrade Stella. De 
gick till Bagar Bennys affär. På vägen till affären hämtade de både Nils och 
Åke. När de kom till affären såg de inte Benny. De sökte igenom hela 
butiken, men de hittade inte honom, så de gick ut tillbaka och tittade om de 
såg honom. De såg honom inte. Då plötsligt ropade Stella till.  

- Jag ser honom inne i butiken! ropade Stella. De gick in i affären och där 
ser de Benny.    

- Vad står på här då? undrade Åke. 
- Vad gör ni här? frågade Benny argt.
- Ta det lungt Benny, sa Åke. 
- Jaa men ja frågade ju bara, sa Benny.
- Jo det är så att det där mysteriet som vi försökte lösa åt dej.... sa Rainar.
- Vi vet vem som är boven, sa Stella nervöst.
- Ja det var ett oväntat slutresultat, sa Åke. Här har vi dom misstänkta och 

det som är så oväntat är att det är ingen av dom.
- Och... sa Benny surt.
- Och du får gissa vem boven är, sa Stella. 
- Okej jag ger upp! Det är jag förlåt! sa Benny gråtande. Det minskar bara på 

kunderna när jag är så arg när de kommer och jag inte har tid. 
- Men vi fick ju åtminstone träna oss som detektiver, sa Rainar.
- Men nu tycker jag att vi firar med mina gömda bullar. Jag bjuder! Ni får äta 

så mycket ni vill av allt i affären.


