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Kapitel 1
Lovisa och Ronni sitter vid kiosken och listar ut vad de skulle kunna 
göra. Det är soligt ute och alla går med shorts och t-skjorta. Det är 
väldigt hett. De tycker att det skulle behöva hända något!
-Det kan väl bli lite roligt! sa Lovisa.
Det är sommarlov och de äter glass! De har lagt upp lappar där det 
står. "Hej vi är deckare! Om ni har några bortsprungna djur kan ni 
komma till oss eller om ni har tappat eller hittat plånböcker så ta 
med dem och kom till oss så kan vi ge dem till ägaren." // Ronni och 
Lovisa ! .
Många av såna lappar har dom lagt ut.
De har två husdjur och den ena är deras deckarhund. Det är en 
golden retriever som är väldigt bra spår- och familjehund. Alla 
älskar honom, i alla fall nästan alla för de som har begått brott eller 
något som hunden har avslöjat tycker oftast inte om den. Deras 
andra djur är en katt som heter Missan. Hon är en kramgo katt men 
man kan ju inte använda henne till att söka saker och trix. Hon är 
orange och vit men hon kan iallafall fånga möss.
 De har två syskon. Matilda hon är 7 år hon är vild och skriker hela 
tiden. Hon gillar katter, hundar, kaniner, hästar, marsvin, papegojor, 
ja man kan väl säga att hon älskar alla djur som finns. Hennes 
bästis Mia är väldigt snäll, men hon har väldigt stränga föräldrar. 
Ibland tycker Matilda synd om henne. 
Deras andra syskon Andreas är rena motsatsen till Matilda. Han är 
7 år och lugn och gillar att läsa och gosa med deras katt. Hans 
favoritspel på datorn är ninjago. Han gillar också att bygga med 
ninjago lego. 
Nu går Lovisa och Ronni hem då de plötsligt ser en stor skåpbil 
som susar om dem med väldigt hård fart. Den har en stor text på 
sidan. Den saktar sakta sakta in............ Vad kommer att 
hända? .........HJÄLP....



Kapitel 2

Det var någon som sprang ut ur bilen och kom fram till dem. Det var 
en kvinna som var röd om kinderna och hade en röd, fin jacka och 
svarta byxor. Hon var tårögd och hade en gråtfärdig röst.
-Min dotter är borta, polisen har sökt men hittade inget spår av 
henne, sa kvinnan. Dom tror att hon har blivit kidnappad av en liga 
som kallas Junisligan. Men de har inget bevis. Snälla kan ni hjälpa 
mig, sade kvinnan till dem. Jag har hört att ni har lyckats lösa 
många fall. Jag hoppas ni kan hitta henne. 
Lovisa och Ronni tittade på varann och sade båda på samma gång: 
- Vi tar det!



Kapitel 3
Nästa dag åkte de med bussen till kvinnans hus där hon bodde. 
Hon var lite orolig men väldigt glad. När de knackade på dörren så 
öppnade kvinnan.
-Vad bra att ni kunde komma så snabbt, sade hon. 
När de väl kom in så såg de att hon hade det ganska stökigt och 
hon hade små tårar i ögonen som knappt syntes. 
-Är du okej? frågade Lovisa och Ronni.
-Jag vet inte, men när ni kom känner jag mig lite säkrare, sade 
kvinnan. 
Hon berättade åt dem att hon hette Ann-Mari. Och så sade hon att 
hon och hennes man hade skilt sig redan när deras flicka Minja 
som blivit kidnappad var tre år. Men nu var hon 10 år och går i fyran 
i Maneja skola! 
-Men.....började hon. Sedan lade vi handen på axeln så sade hon: 
Men......nu är hon kidnappad.
Då började hon gråta jättemycket och sa:
-Snälla hitta henne. 
Vi tänkte att det är viktigt att vi hittar henne. För inte kan ju Ann-Mari 
gråta hela tiden över det. Vi kollade på varandra och frågade vart 
hon gick före hon blev kidnappad. 
-Vid deras skola på väg hem, men hon kom aldrig hem så vi blev 
väldigt oroliga. Och nu vill jag bara krama om henne.
-Vi åker dit nu och tittar om vi får några ledtrådar om henne. 
När de gick mot skolan så såg de några vuxna män som kom emot 
dem. De blev rädda och började nästan springa. Men männen kom 
sakta närmare och de blev jätte rädda och stod där som ett vitt 
lakan. Sen började de gapskratta när de såg att dom som de mötte 
bara var ute och motionerade.
-Ha ha ha ... De blev så rädda. 
-Men nu måste vi fortsätta med vårt jobb, sade Roni. När de nästan 
var framme hittade de hennes cykel i diket och sen såg de hennes 
mössa. När Roni riktigt  menade plocka upp den så hejdade Lovisa 
honom.
-NÄJ...ta inte i den. Det kanske finns några fingeravtryck på den. 



Till slut tog de en påse att lägga den i men dom tog inte i med 
fingrarna.
-Nu för vi det här till polisstationen så får dom titta på den, sade 
Ronni.



Kapitel 4
När Lovisa och Ronni var på väg gåendes till polisstationen så var 
de väldigt nöjda över vad de gjort som polisen inte ens kunde göra. 
När de äntligen kom fram så gick de in och visade påsen till polisen. 
De sa: 
-Tack så jätte mycket. Nu kanske vi äntligen kan lista ut vem det är 
och ta dem på bar gärning.
När de kom ut så sade de till dem att det inte gav dem något bevis 
på att det var Junisligan. 
-Men det kan finnas några till som kanske har tagit henne. Men ni 
kan ju åka dit och titta men det är väldigt farligt och det är på egen 
risk bara så ni vet. 
-Ja vi vet det. 
Nästa dag så åkte Lovisa och Ronni dit till Kalle Qvisten (en av de 
misstänkta). De kom äntligen fram dit och de såg att han var inne 
nära fönstret. De gick fram till fönstret och de såg att han höll fram 
en massa papper som han sedan tappade och så hörde de en 
flicka. Han började svära och blev väldigt arg. Han tittade snabbt 
omkring sig och sedan plockade han undan dem med väldig fart. 
Sedan gick han in i ett annat rum och de såg inte till honom då. 
Plötsligt tappade de balansen från soptunnan som de stod på. Och 
både de och soptunnan föll omkull. De blev rädda och gömde sig så 
att han inte skulle se dem om han kom ut. 
Sen såg de att dörren öppnades sakta och han tittade ut. Han 
kollade på dem och började springa emot dem. Men de var snabba 
och sprang iväg nästan så hårt så att de snubblade. De tog snabbt 
sina cyklar och började trampa hemåt med hård fart och de trodde 
att han inte var efter dem. Men då kom han farande emot dem i 
bilen. De cyklade ännu snabbare än vad de kunde....HJÄLP...



Kapitel 5
Lovisa och Ronni cyklade ner i diket med hård fart och sen föll de 
omkull. Så de sprang in i skogen och så när det blev lite öppen 
skog så såg de staden och polisstationen. Men han följde inte efter 
dem längre, så när de väl var inne i polisstationen så undrade de 
vad som hade hänt. De sa att han hade papper som han dolde och 
så hörde de en flickas röst och sen snubblade de och han började 
jaga dem. Så det är nästan säkert att det var han. 
Polisen åkte dit nästa dag och Lovisa och Ronni åkte med dit. Alla 
hade på sig västar och hjälmar och dom sparkade in dörren. Det 
såg coolt ut som att det vore en film. 
Sen kom de ut igen och hade Kalle Qvisten med sig och det kändes 
lättande. Han gav Lovisa och Ronni en sur blick och först blev de 
lite rädda men sen så smilade de mot honom. Sen fick de gå ut ur 
bilen och gå in och leta efter Minja men ingen såg henne så de 
nästan gav upp hoppet att hitta henne. Men riktigt när de skulle gå 
ut så var det någon som bankade under golvet.
-Vänta det är någon här, sade Ronni. Poliserna kom springandes dit 
och de drog undan mattan. Det var en källare och när de öppnade 
den så såg de Minja. Sen kom de utgåendes med Minja. Ann-Mari 
kramade om henne och sen kramade hon Lovisa och Ronni också! 
De blev väldigt glada över vad de gjort.
Nästa dag kunde alla läsa om att de modiga detektiverna Lovisa 
och Ronni nu har kunnat hitta den kidnappade flickan Minja. Den 
skyldige var Kalle Qvisten.
               

         


