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 Kapitel 1

I Hamnbyn är det mörkt och vid hamnen bor två detektiver som heter Sam 
och Tom. Dom är 12 år. De sitter och myser vid hamnen i sitt detektivhus. Det 
var länge sen de hade ett brott. De skulle vilja ha ett brott. De har nästan inga 
pengar. Dom tar en promenad och går förbi bondens ladugård men dom 
tycker att det är tråkigt att det inte har hänt någonting.
- Det är väldigt kallt ute, säger Sam.
Och så går de hem. Dom är rädda att bondens kor ska bli stulna för det är 
ganska lätt att stjäla dom. För dörren är trasig där de ska gå ut. De tycker att 
det är nog kanske dags att städa. Det ligger godispåsar och chipspåsar 
överallt. Och så börjar de städa. Några chipspåsar sparar de och när de 
dammsuger och skurar går strömmen och nån knackar på dörren.



Kapitel 2

Då öppnar bonden dörren. Då tänder Tom ett ljus.
-Vad vill du? frågar Sam.
-Jag vill prata med er om en sak, sa bonden. Då börjar vi. Det är något riktigt 
konstigt med mina kor. Dom är riktigt trötta och när dom ska mjölkas vill de 
inte stiga upp, säger bonden. Jag blir så trött på att måsta lyfta upp korna 
med en maskin.
-Men hur går det till? frågade Tom.
-Jag har ingen aning hur det går till, säger bonden.
-Men strömmen kommer aldrig tillbaka, säger Sam.
-Och en gång så låg en ko bara helt stilla. Jag var rädd  att hon hade dött 
men jag gav en spruta till henne så vakna hon till, berättade bonden.
-Skulle ni kunna komma och spionera på mina kossor en eller två dagar? sa 
bonden.
-Vi packar i kväll så kommer vi i morgon, säger Sam.
-Kom klockan 4! Då går jag till fähuset, sa bonden.
-Då kommer vi, sa Tom.



Kapitel 3

Nästa dag så kommer  Sam och  Tom till bondgården klockan 4. Men bonden 
är inte där när dom kommer.
-Vi går in och tittar i huset om han är där, säger Sam.
När dom kommer dit är han inte där heller.
-Titta där sitter han, säger Tom.
-Skynda dig Tom, sa Sam.
-Bonden vad har hänt? frågar Tom.
-Nån har stulit 3 av mina kor, sa bonden.
-Kom så går vi in i ladugården, säger Sam.
-Okej, sa bonden.
När dom kommer dit så sover de flesta av korna.
-Vad har hänt? säger Tom.
-Jag vet inte, säger bonden.
-Det här måste kontrolleras med desamma, sa Tom.
-Titta där springer nån! Skynda dig! säger bonden.
När dom kommer runt hörnet så är ingen där.
-Det här är konstigt, säger bonden.
-Nu börjar vi och jobba, sa Tom.
Dom håller utkik väldigt länge och dom ser inget. Nu är klockan 7.
-Äntligen är det dags att ta sig en dusch, säger Sam.
-Men riktigt vem kan göra så här? sa Tom.
-Har du sett någon misstänkt? frågar Sam.
-En gång så såg jag Tomas i kohagen. Då frågade jag vad han gjorde där. Då 
sa Tomas att han jagade en ko tillbaka i hagen. Hon hade rymt, berättade 
bonden.
-Är det han som är tjuven? sa Tom.
-Men han är ju hela tiden snäll. Det kan inte vara han, säger Sam.
-Och så en gång så gick Pelle riktigt nära kohagen och när han såg mig så 
började han bara vissla, berättade bonden.



-Varför gör folk så här? Det är faktiskt livsfarligt. Korna kan bli irriterade och 
rädda, berättade Sam.
-Jag vill ha tillbaka mina kor med detsamma! De minskar och minskar, säger 
bonden.
-Titta! Nån springer ur ladugården! Klä på er snabbt! ropade Tom.
-Men han har redan försvunnit! Det var konstigt, sa Sam. Då går vi in igen 
och spanar ännu mer.
-Då går vi till tågstationen i morgon, sa Tom. 



 Kapitel 4     

Till först far de till tågstationen där Arne jobbar.
-Hej! Får jag hjälpa till att sälja tåg biljetter? sa Sam.
-Och jag kan sälja glass, sa Tom.
-Om ni vill, säger Arne. Jag går och tittar så tågen kommer rätt.
-Sam, jag går till fönstret och spanar, sa Tom.
-Okej, sa Sam.
-Han är inte här, säger Tom. Jag skyndar mig ut och tittar.
Sam börjar att söka genom en del av tågstationen.
-Börja jobba igen! Han kommer in snart tillbaka, säger Tom.
När han kommer in och tar av sig sina stövlar så har han väldigt mycket 
gammalt gräs i dem.
-Sam och Tom jag tar mig en dusch, säger Arne.
-Han måste ha varit till bondens ladugård, sa Sam.
-Var har du varit? frågade Tom.
-Ute och tittat så tågen har kommit i rätt spår, svarade Arne.
-Vi vill hem nu. Får vi gå nu? frågade Sam.
-Ja det får ni. Jag måste ändå iväg för ett tåg har krockat med ett annat tåg, 
svarade Arne.
-Nu går vi till caféet där Pelle jobbar,säger Sam.
-Hej skulle vi få hjälpa till att städa? sa Tom.
-Vi kan tvätta fönstren, sa Sam.
-Okej. Jag måste ändå gå upp och äta lunch, säger Pelle.
-Stör jag? sa Tom.
-Nej, sa Pelle.
-Var finns trasorna? frågade Tom.
-Dom finns i högsta lådan på tredje våningen, svarade Pelle.
När Tom gick upp så såg han en bild på en anslagstavla som var av en av  
bondens kor. Då han öppnade lådan så fanns det en korem där. Då tog han 
två trasor och gick ner.
-Sam, jag såg en bild av bondens kor och en korem, berättade Tom.



-Gå in i garaget och sök igenom hela garaget, sa Tom.
När Sam kommer ner i garaget så börjar han leta genom garaget.
-Hej Tom! Här är en nyckel för jag måste och handla till stor staden. Det 
kommer att ta länge, säger Pelle.
-Var är Sam förresten?
- I garaget och tvättar fönster, sa Tom.
-Jag måste varna Sam, tänkte Tom.
-Nu vet jag! Jag måste ta den här pinnen och stuva ner den i detta hål och en 
ficklampa och binda ihop så varnar det Sam, tänkte Tom.
-Hej Sam! Du skulle kunna gå och tvätta där Tom är för jag måste iväg och 
jag måste låsa dörren.
-Okej jag var ändå färdig, sa Sam.
-Tom vi går till djur parken, säger Sam.
-Hej får vi hjälpa till att mata djuren? frågade Tom.
-Ja det får ni om ni orkar så, sa Bella.
-Ni kan börja där så börjar jag där, säger Bella. 
-Vad bra! Då ska jag hämta maten till några djur, sa Bella. 
-Titta! Bella tappade nånting ur sin ficka, sa Sam.
-Oj! Jag tappade börsen ur min ficka, utbrast Bella.
-Det liknade inte en börs, sa Sam.
-Det var en speciell börs, sa Bella.
-Var har du köpt den ifrån? frågade Tom.
-Från Norge, säger Bella.



Kapitel 5
-Kom så går vi till biblioteket och pratar igenom allting, sa Sam.
-Arne kan ha varit till bondens ladugård, säger Tom.
-Och Pelle hade en bild av bondens ko och en korem, sa Sam.
-Bella tappade nånting ur sin ficka, säger Tom.
-Arne hade en trimmer utanför huset. Då har han varit och trimma, sa Sam.
-Men det var inte en börs. Det är jag säker på, sa Sam.
-Så det måste vara Bella, säger Tom. Vi samlar alla till bondens.
-Bonden vi kommer att samla alla skyldiga hit, säger Sam.
-Arne kom efter oss, sa Tom.
-Pelle kom efter oss dit vi går, sa Sam.
-Bella följ oss, sa Tom.
-Tomas kommer du med till bondgården? frågade Sam.
-Ja det kan jag, svarade Tomas.
-Arne har du tagit några kor av bonden Olof? frågade Sam.
-Nej, jag vet inte heller vad du pratar om, svarade Arne.
-Pelle är du skyldig? frågade Tom.
-Nej vad pratar du om? Har någon stulit bondens kor? undrade Pelle.
-Bella har du stulit några kor? frågade Tom.
-Nej, svaradeBella.
-Men du tappade inte en börs! Det är jag säker på, säger Sam.
-Det var en speciell börs, svarade Bella.
-Nej det var ingen börs det vet vi, sa Tom.
-Det var en börs, säger Bella.
-NEJ du kan inte lura oss, sa Sam.
-Tomas har du sett något konstigt? frågade Tom.
-Jag har tänkt att vara med djuren men det är låst varje dag, sa Tomas.
-Bella du visar vad du har i din ficka, sa Tom.
-EN SÖMNSPRUTA, sa Sam.
-Du har tagit bondens kor, sa Tom.
-Korna är inträngda i djurparkens matförråd, säger Bella.
-Lever alla korna? frågade bonden.
-Ja, svarade Bella.



-Här får ni 500 € för att ni fångade tjuven, sa bonden.
På vägen hem tar de bussen.
-Vi kan köpa en Ipad för pengarna, sa Sam.
-Ja det kan vi, sa Tom.
-Vi tar cyklarna till Storstan, sa Sam.


