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Kapitel 1💎

Det var en regnig höstdag i den lilla staden.

Emma och Aron sitter på vinden i Arons hus. Båda är lika gamla 
och går i samma klass. 
- Kan något spännande hända nån gång? säger Emma.
- Tjuvarna vill väl inte gå ut i regnet, suckar Aron.
Plötsligt ringer Emmas telefon, det är hennes moster som ringer.
- Vad är det nu då? säger Emma.
- Moster vill att jag ska komma till stallet, säger Emma.
- Jag kommer med. Det var länge sen jag var där, säger Aron.
Båda två går i väg. De ska till stallet. 
- Bra att ni är här! Ni får visa runt åt den nya stalljobbaren, är ni 

snälla. Jag har inte tid, säger Emmas moster.
Emma och Aron ska visa runt vid stallet åt Greta. De tycker att hon 
verkar konstig.
- Ska vi gå hem igen nu? frågar Aron.
- Ja det kan vi, svarar Emma.
- Ska vi gå till godisfabriken en sväng? undrar Aron.
- Det kan vi väl. Det händer ändå inget spännande den här regniga 

dagen, sa Emma.
På väg till godisfabriken började det spöregna så Emma och Aron 
blev plaskblöta. Då dom kom dit var Albert utanför godisfabriken.
- Vad gör ni här? sa Albert surt.
- Har inte så mycket att göra så vi kom hit, sa Aron.
- Ni har inget att göra här så försvinn.
- Varför är han så sur idag? sa Emma.
- Jag vet inte. Vi går hem nu, sa Aron. 
Nästa morgon for Emma till Arons. Hon gick upp till vinden. De 
skulle vara ensamma hemma den här dagen.  
- Hej! Vad ska vi göra? sa Emma.
- Vet inte. Det verkar som om det inte ska hända något spännande 

idag heller, sa Aron.
Men plötsligt knackar det på dörren😱 .



Kapitel 2✨

 Dom for och öppnade dörren. Där stod Lisa som jobbar på caféet.
- Hej! sa Aron. Kan vi hjälpa dig?
- Ja det kan ni säkert. Vi har blivit bestulna på pengar och jag vet 

inte vad jag ska göra!
Hon var helt andfådd och visste inte vad hon skulle göra.
- Sätt dig ner och förklara vad som har hänt, berätta från början.
Lisa satte sig ner och började berätta vad som hade hänt.
-  Då jag kom till caféet i morse så var kassan öppen och alla 
pengar borta och nu vet jag inte vad jag ska göra. Snälla hjälp mig!
- Klart vi hjälper dig! Vi är ju detektiver, vi börjar snart med 

utredningen, sa Emma.
Lisa gick i väg och Aron och Emma började fundera på vem det 
kunde vara som har stulit alla pengar från caféet.
- Det kan ju vara vem som helst, sa Emma.
- Vi kan inte bara sitta här. Vi måste börja jobba.
Aron och Emma la på sig jackorna och skorna och gick i väg till 
caféet. Då de kom dit var polismästaren där.
- Hej, vad kul att ni är här och hjälper mig, sa polismästaren. 
- Vi kommer alltid och hjälper att lösa fallen, sa Aron.
- Det är alltid lika kul och spännande att hjälpa till att lösa fallen.
Dom började med att ta en  paus och tänka i genom vem det kunde 
vara som har stulit pengarna.
- Vem kan det var som har stulit pengarna? undrar polismästaren.
- Det kan vara vem som helst, sa Emma.
- Det finns så många, sa Aron.
- Lisa vi vill ställa några frågor, sa polismästaren. Vem alla var här 

igår?
- Det var många som var här igår. Kurt var här, Greta som är ny i 

stan. Hon betedde sig konstigt, jag vet inte varför.
- Hon jobbar vid stallet. Hon var jättekonstig, sa Aron.
- Det kan vara hon då hon beter sig konstigt, sa Emma.
- Det kan vi inte bestämma ännu, men det kan bra vara hon.
- Vi kan gå till stallet och ta reda på lite mer om henne, sa Emma.



- Det låter bra, sa polismästaren. Ni får komma in till polisstationen 
senare så får ni berätta vad ni vet om henne.

Aron och Emma gick i väg till stallet för att ta reda på vem Greta är.
- Var är Greta? frågar Emma av sin moster.
- Hon har inte kommit än fast hon borde ha varit här för en halv 

timme sen. Hur så? frågar Emmas moster.
- Vi undrar bara, sa Emma.
- Det var konstigt att hon inte är här än, sa Aron åt Emma.
- Verkligen, sa Emma.
På vägen till polisstationen ser Aron och Emma att Greta är vid 
godisfabriken men de gick bara vidare.
- Konstigt att hon är där, sa Aron.
- Vi fortsätter i morgon med utredningen så ni kan gå hem.
På vägen hem så plötsligt är det någon som ropar Emmas namn 
bakom dom.😱



Kapitel 3🤗

Det är Greta som ropar vänta.
- Vad är det? frågar Emma.
- Har ni varit till stallet? undrar Greta.
- Ja det har vi och Emmas moster undrar var du är och hon lät inte 

så glad, sa Aron.
- Jag ska dit nu.
- Bäst du skyndar dig, sa Emma.
Sen går Aron och Emma i väg. De ska hem till Aron. Klockan är 4.
- Vi går till cafèet i morgon, sa Aron.
- Ja det gör vi, jag måste hem nu, sa Emma.
Emma går hem.

Nästa morgon möts Aron och Emma utanför caféet kl 10.
-   Hej, nu ska vi börja ordentligt med utredningen, sa Emma.
-   Ja det ska vi, hoppas vi snart ska hitta tjuven.
- Hejsan! Vad bra att ni är här så då kan vi börja ordentligt.
- Jag och Emma kan ta reda på mer om Greta.
- Det låter bra, sa polismästaren.
- Men då går vi, sa Emma.
Emma och Aron går i väg.
- Var tror du att hon är, hon var ju inte vid stallet i går, sa Aron.
- Vi kan börja att gå till stallet och se om hon är där och jobbar, 

säger Emma.
- Då cyklar vi dit, säger Aron.
Emma och Aron cyklar till stallet.
- Där är hon utanför stallet, säger Aron.
- Bra, säger Emma.
- Hej! säger Greta. Vad gör ni här?🙂
- Min moster äger stallet.
- Ska ni rida? undrar Greta.
- Nej, våra ponnyer har ledigt, sa Emma.
- Okej, säger Greta, men vad gör ni här då?
- Fast ponnyerna är lediga är dom ju ändå mina, säger Emma.
- Det är ju klart, men hejdå! säger Greta.



- Hejdå! säger Aron.
Sen går Aron och Emma iväg. De söker efter Emmas moster.
- Hej barn, vad gör ni?
- Kan vi få fråga några saker? frågar Aron. 
- Vad vill ni fråga? undrar Emmas moster.
- Var bor Greta? Varför jobbar hon här? frågar Emma.
- Hon bor i en lägenhet i stan och hon jobbar här för hon tycker om 

djur och behöver ett jobb, säger Emmas moster.
- Okej, hejdå, säger Emma.
Sen cyklar Aron och Emma i väg till caféet. Där väntar 
polismästaren. Då de kommer dit är Kurt och Albert där och dricker 
kaffe och äter bullar.
- Jag tycker Kurt har på sig dyra skor idag. Hur har han haft råd 

med dom? säger Emma.
- Vems bil är det som är där ute? undrar Aron.
- Albert har skaffat ny bil, säger polismästaren.🚗
- Hur har han haft råd med en sådan där bil? Dom är ju dyra, säger 

Emma.
Plötsligt ringer polismästarens telefon. Det är chefen till Hööks som 
ringer. Chefen säger att dom behöver någon som kan ta fast tjuven. 
Hon säger att någon har tagit en massa pengar från kassan. 
Polismästaren säger att det säkert är samma tjuv som har tagit 
pengar från caféet. Han säger som tur är det två detektiver som 
håller på att lösa mysteriet.
-  Har tjuven varit på två ställen? säger Aron och Emma på samma 
gång.🙄
- Det är tre misstänkta än så länge, säger Emma.



Kapitel 4💎

Nästa morgon möts Aron och Emma kl 9 utanför caféet. De ska 
börja spana på riktigt.
- Hej, har polismästaren kommit än? undrar Emma.
- Inte än, men snart kommer han, säger Aron.
- Hej på er. Ni orkade stiga upp i morse.
- Är Lisa här? undrar Aron.
- Hon vet inte att vi ska vara här nu, för hon kan vara misstänkt.
- Hur kommer vi in?
- Chefen släpper in oss.
- Okej.
Chefen kommer med nycklarna. Hon frågar om Emma och Aron vill 
jobba där över dagen så dom får spana, och dom vill vara där över 
dagen.
- Det här är Emma och Aron. Dom ska jobba här.
- Då är dom tre nya jobbare, säger Lisa.
- Dom som jobbar här idag är Lisa och Kurt, säger chefen.
Aron och Emma börjar spaningen med att sopa golvet.
- Varför jobbar ni här plötsligt? Ni tror väl inte att det är jag? säger 

Lisa.
- Vi vill bara jobba här och vi tror att vi vet vem som är tjuven.
- Vem då? säger Lisa oroligt.
- Det får vi inte säga, säger Aron.
- Just det, säger Emma.
- Varför blev hon så rädd? Då kan det vara hon.
- Men om det är hon, varför var det hon som berättade att någon 

har stulit pengar då! säger Emma.
- Det var hennes chef som sa att hon skulle söka efter detektiver, 

säger Aron.
- Okej, säger Emma.
- Nu är det fyra misstänkta, säger Emma.
- Jag tror det är Lisa eller Kurt dom beter sig så konstigt, men det 

kan vara vem som helst, säger Aron.
Emma ser att Lisa stoppar något i sin ficka och sen går hon från 
caféet. Hon går längs gatan och sen ser Emma henne inte mer.
- Vi följer efter henne, säger Emma.



- Vem ska vi följa efter? undrar Aron.
- Lisa, hon gick i väg just, säger Emma.
- Då skyndar vi oss iväg, säger Aron.



Kapitel 5🕵

Emma och Aron springer efter Lisa men plötsligt ser dom henne 
inte mer men sen hör de att Lisa är bakom dom.
- Så ni tror det var jag som har tagit pengarna, säger Lisa.
- Kanske det, säger Emma.
- Men det är inte jag, säger Lisa.
- Men vi ville prata med dig men du sprang i väg så då tror vi att 

det var du, säger Aron.
- Men vad har du i kuvertet då? säger Emma.
- Jag ska posta ett brev, säger Lisa.
- Okej förlåt oss, säger Aron.
- Det gör inget, säger Lisa.
Aron och Emma går  tillbaka till caféet. Då de kommer tillbaka så 
ser de att Kurt är vid kassan.
- Vad gör du? undrar Emma.
- Öööööö ingenting, svarar Kurt.
- Okej, säger Aron fundersamt.
Kurt går fort iväg och lägger någonting i sin ficka.
- Det är Kurt som är tjuven, säger Aron.
- Jaa det är han, säger Emma.
- Vad ska vi göra? undrar Aron.
- Vi går och säger det till chefen och Lisa.
Aron och Emma söker efter chefen och Lisa men dom vet inte var 
de är. De söker överallt men dom hittar inte en av dom.
- Var är de nånstans? undrar Emma.
- Jag vet inte, svarar Aron.
- Där är Lisa.
- Lisa vänta, ropar Emma.
- Vet ni vem det är? undrar Lisa.
- Ja det vet vi, men vi måste hitta chefen sen kan vi berätta, säger 

Aron.
- Hon kom just tillbaka. Hon är på sitt kontor, säger Lisa.
- Hon är inte där, säger Emma.
- Kurt vet att vi vet att det är han som är tjuven så han ska lämna 

stan nu, säger Emma.
- Hur vet du det? undrar Aron.



- Jag hörde då han pratade med någon i telefonen, svarar Emma.
Det är nån som pratar bakom dom. Det är Emmas moster som har 
nåt viktigt att säga.
- Jag vet med vem han pratade, säger Emmas moster.
- Med vem? undrar Emma.
- Han pratade med Greta.
- Hur vet du det? undrar Aron.
- Jag skulle säga nånting till henne, hon visste inte att jag kom så 

då hörde jag och sen slutade hon jobba hos mig. Hon sa att hon 
måste flytta så hon slutar jobba här, sa hon och sen gick hon.

- Men hur vet du att hon pratade med Kurt? frågar Aron.
- Hon sa att Kurt ringde och att de ska flytta nu.
- Där är chefen. 
- Det är Kurt som är tjuven och dom ska härifrån nu så vi måste 

skynda oss, säger Aron.
Aron ringer polismästaren och säger att han måste skynda sig.
- Nu ska vi söka efter dom, säger Aron.
- Okej, säger Emma.
Emma och Aron tar sina cyklar och cyklar i väg. Då de har cyklat en 
bit ser de Kurt.
- Vänta! ropar Emma.
Kurt springer iväg och Aron och Emma cyklar efter honom. Då de 
har cyklat en stund efter honom så kommer polismästaren. Kurt 
märker inte att polismästaren kommer så polismästaren tar honom.
- Nu har du klart med att stjäla pengar, säger polismästaren.
- Nu måste vi hitta Greta, säger Emma.
- Hon har jag redan tagit fast.
- Bra, säger Aron.
- Det var bra att ni följde efter Kurt. Annars hade vi inte fått fast 

honom, säger polismästaren.
- Nu är det här mysteriet löst, säger Emma.
- Ja det är det, säger Aron.
Chefen kommer gåendes längs vägen. Hon säger att det är bra att 
dom har fångat honom och hon vill ha tillbaka pengarna och att 
Aron och Emma får komma och fika till caféet när de vill helt gratis.
- Var har Kurt mina pengar? undrar chefen.
- Dom ska vi hämta nu, svarar Aron.
- Bra.



Nästa dag kan alla läsa i den lilla stadens tidning att Kurt som 
jobbade på caféet är han som har stulit pengarna. Detektiverna 
Aron och Emma har löst mysteriet. Om det inte varit för dom skulle 
caféet inte fått tillbaka sina pengar. Som belöning får dom fika vid 
caféet helt gratis när som helst.


