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Kapitel 1

Det var en mörk eftermiddag när tvillingarna  Lennart, John och Maria, som 
då inte är tvillingar utan bara vänner, satt och tittade på TV. De tittar på 
Österländsk TV nytt. De kan till lägga att de sitter i Johns källare 
(Deckarkontoret). Det är ganska fint och stort i källaren men ganska mycket 
stök och utspridda saker. 
-   Det har inte hänt något på jättelänge, utbrister Maria. Hoppas det hjälper 
att vi har lagt upp skyltar/lappar. 
- Vi är väl beredda på att det kan komma en knackning på dörren när som 

helst, säger John. 
- Ja vi är beredda med kikare, kamera, förstoringsglas, fingeravtrycksmedel/

pulver och till sist lampa, säger Lennart.
- Det var väl allt, säger Lennart.
- Ja det var allt, säger John. 
Tio minuter senare hörs en knackning på dörren.
- Vem kan det vara? säger Maria.



Kapitel 2 
-  Vem kan det vara? utbrister Maria.
Det var bagaren Bengt som kom in illröd i ansikte.
-  Vad har hänt? undrar Lennart.
-  Jo det är så här, börjar Bengt men brister ut i gråt.
-  Ta det lugnt, säger John
- Vad är det som har hänt? säger Lennart igen.
- Det är någon som stjäl åtminstone 6 kg bullar om dagen, säger 

Bengt.
Maria tar fram ett block ur bakfickan.
- Är det någon som jobbar där? undrar Maria.
- Ja vet inte, svarar Bengt.
Maria skriver ner allt han sagt på ett block.
I morgon kl 6 så ska de vara vid Bagar-Bengts caféaffär.



                               Kapitel 3
Lördag vid caféet. 
-  Det är alltså här alla bullar försvinner, säger Lennart. 
-  Yep, säger Bengt. 
-  Har ni några misstänkta? undrar John.
- Ja, säger Bengt.
- Vem är det? undrar Lennart.
Bengt harklar till sig och går efter de misstänkta. När de kommer in 
frågar Maria: 
- Vad heter ni?
Den ena svarar:
- Jag heter Karl Bengtson. 
Den andra säger:
-  Mitt namn är Gustav Adolfson. 
Den tredje säger:
- Mitt namn är Joakim Berg. 
Maria tar fram blocket och en penna, hon skriver allt de sagt och 
deras namn.
-  Vad vill ni? frågar den ena.
- Vi undrar vem som stjäl alla bullar här, svarar Maria. De två 

andra tittar på varandra och börjar flina lite.
- Är det någon av er som kan erkänna att han har tagit? undrar 

Maria.
 Ingen svarade.
-  Då kan spaningen börja, säger Maria. Bengt tycker det också. 



      Kapitel 4

De sitter i caféet och tittar. De ser en av arbetarna komma med en 
bulle i handen. Det är Jocke. John bara stirrar på honom. Jocke vet 
inte att dom ser honom. Maria skriver upp allt de sett. En av de 
andra sitter också bredvid dem. Han håller på att skriva 
inbjudningar.
- Oj den festen ser verkligen stor ut, säger Lennart. 
- Har de kaffe paus? undrar Maria. 
-   Ja, säger Bengt.
-   Okej, säger Maria.
De hör någon skrika högt. 
-   Vad var det? undrar John.
- Det är bäst att vi går och spanar, säger Lennart. Det tycker Bengt 

också. 
De börjar att spana vid kiosken nära caféet. Alla har varsin walkie 
talkie. Det är där Maria är. John sitter utanför en stor kyrka ungefär 
500 meter från Maria. Lennart sitter inne i caféet under diskbänken. 
Ungefär 3 timmar senare hör Lennart ett pip från walkie talkien. Det 
är Maria som säger att det är en man med mask som är på väg in 
till caféet. Lennart får en rysning genom kroppen. Han hör att det 
knarrar av hans skor. Han glömmer nästan tricket de skulle göra, 
men han kommer nog på det. Det hörs ett svagt ljud från walkie 
talkien, 3 2 1 bam så var dörren låst och John och Maria slänger ett 
nät över mannen. De hör någon säga: 
-  Sluta jag ger mej.
5 minuter senare hör dom sirener. 

 



        Kapitel 5
Det var Gustav.
-  Tack för hjälpen, säger Bengt. 
-  No problem, säger alla tre på en gång. 
-  Men, säger Bengt. Hur gjorde han?
-  Jo, säger Maria. Han hade en kompis som varje dag kommer på 
samma joggingrunda och Gustav har alltid en stor påse med 
bulladeg som han ger till honom.
-  Hur vet ni att det är bulladeg? undrar Bengt.
-  Han gick en gång in till en butik så Lennart sprang efter påsen, 
svarar Maria. Det är så man vet att det är bulladeg.
Nästa dag så blir John, Lennart och Maria bjudna på fest och äter 
massor av bullar.


