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Kapitel 1      

I staden Ramby är det tomt, men man kan se ett svagt ljus från 
Manus rum. Hans föräldrar är på semester till Spanien. Manu och 
Ismael sitter och gör sina läxor. Dom går i samma klass och är 
klasskompisar. I Manus rum är det alltid stökigt. Ismael skall sova 
över vid Manus.
-   Åå kan det inte hända något spännande, önskar Manu.
- Hmm 46x2? undrar Ismael. 
- Hallå! ropade Manu. Jorden till Ismael. 
- Vad? sa Ismael. 
Båda två tycker om att spela fotboll, men på vintern spelar dom 
hockey. Och hjälper polisen att lösa fall. Dom tycker också om 
mysterier. 
Då hördes ett  väldigt brak utanför dörren.
-   Vad var det? undrar Manu.

                           



                                    Kapitel 2
Det var en polis.
-  Någon har stulit världens äldsta bronsyxa, snyftade Markus. 
-  Oj, hur gammalt var det då? undrar Manu. 
- Vet inte, men gammalt, snyftar Markus.
- Men kan ni försöka hitta tjuven? undrar Markus.
- Okej men har du någon misstänkt? undrar Ismael.
- Nej tyvärr, säger Markus snopet.
Sagt och gjort. Manu och Ismael undersöker muséet men hittar 
inget. Det börjar bli kväll men dom har inte hittat något. 
- Vi sover vid muséet i natt, säger Manu. 
- Kanske kommer tjuven inatt, säger Ismael.
Dom sover där. Då stängdes en dörr. Polisen gick, men tio minuter 
senare öppnas dörren. 
- Vad var det?      

              



Kapitel 3
Det var vaktmästaren, så dom somnar sedan igen. Nästa dag är en 
tisdag och dom har ledigt från skolan igen för att spana. När dom 
kommer till muséet är redan alla som jobbar där, också polisen.
-   Å är ni redan här? Men då kan jag börja med att presentera er för 
alla andra, säger Markus. Det här är Ismael han är 12 år och tycker 
om fotboll och hockey och det här är Manu. Han är också 12 år. 
Men nu tillbaka till ert jobb, Manu går till godisaffären och spanar 
och Ismael går till caféet också för att spana men först beställer han 
kaffe och en munk. 
 Spaningen börjar, men bara 20 minuter efter slutar dom för att 
ingen kommer. Så dom går till polisen och berättar det. 
- Tyvärr har vi inte sett något, säger Ismael. 
- Vänta jag såg någon som såg skum ut, säger Markus. Anna. Hon 

har varit så glad sista tiden, som om hon har vunnit. Fast då 
skulle det stå i tidningen.

Då hördes ett skrik. 
-   AHHHHH! Vad var det? undrar dom. Alla har ju slutat.

         



                     Kapitel 4
 Manu och Ismael sprang mot ljudet. Det var vaktmästaren som såg 
att en till yxa blivit stulen.
-   Men vem kan det vara som stjäl allting? undrar Markus.
-   Du kan gå hem nu vaktmästaren och ta det lugnt. Vi kan vakta 
hela natten, säger Manu. Så vaktmästaren kör hem med sin bil.
- Vem kan behöva yxor och svärd? undrar Manu. 
- Gå hem ni bara jag kan hålla vakt nu så kan ni hålla vakt på 

dagen, säger Marcus.
Nästa dag är en onsdag, och idag skall dom låtsas städa i alla 
kontor. De kommer till Annas kontor. Där sitter Anna med ett papper 
som hon gömmer när Manu kommer in för att städa. Då ser Manu 
att hon gömmer det i en bok som hon stänger och lägger den i 
hyllan. 
- Å, hej Manu! Skall du städa här? undrar Anna.
- Ja, säger Manu. 
Då säger Anna: 
- Jag måste gå nu, jag skall gå till caféet men det är bara att städa.
När hon har gått börjar Manu söka efter boken hon lagt bort.Till slut 
hittar han den. Det är en bibel. Han öppnar mitt in i boken och ser 
en bild. Men då hör han någon komma. Han lägger undan. Anna 
kommer in.
- Då var det färdigt städat, säger Manu.
- Men det ser ju lika smutsigt ut, säger Anna.
Manu låtsas inte höra.



                      Kapitel 5

Manu går till Ismael och sedan går båda två till godisaffären och 
lägger ihop allting som dom spanat.
Sedan vet dom vem det var, dom går till Marcus. Dom hittar honom 
vid kassan. 
- Kom till ditt kontor kl.19.00, säger Manu. 
Marcus kommer dit. Dom säger att han får gissa. Han gissar att det 
är Anna, men det var inte hon. Han får gissa igen.
- Jag tror att det var Ruben. 
Och det är rätt.   
-   Men hur gjorde han det utan att någon såg? undrar Marcus.
-  Jo han hade alltid en lång tröja och i den hade han sytt en stor 

ficka, som han hade med dragkedja som var så stor att en yxa 
ryms där inne.

- Men Anna har en konstig bild. Jag hann inte se vad det var, säger 
Manu.

- Men det ska vi ta reda på, säger Marcus. 
Dom går till Annas kontor. Hon var inte där. Dom går till bokhyllan 
och Manu säger att bilden var i en bibel. Han hittar bilden och ser 
en man men just då kommer Anna in, hon river bilden av Marcus. 
Då frågar Marcus vem det var. Hon svarar:
- Det var min nya man. 
Då säger Manu:
- Då var det ingenting.


