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Kapitel 1

Gatorna i Stenby är fulla av snö. Det är en tidig vintermorgon i februari och 
det är sportlov. Johan och Paul har just vaknat och de äter frukost. Paul är 18 
år och Johan är 17 år. De bor i staden Stenby. De är detektiver och har löst 
många fall.

- Det har snöat mycket i natt, säger Johan.
- Ja det har det, säger Paul.
- Ska vi gå ut? säger Johan.
- Okej, säger Paul.
När de kommer ut ser de att snöplogen just har kommit. Det finns stora 
snödrivor överallt. När de kom in ringde det på dörren.



Kapitel 2  

Johan öppnar dörren. Där står kommisarie Karl.
- Kan ni hjälpa oss? frågade han.
- Vad har hänt? frågade Paul.
- Någon har rånat djurbutiken och vi har inte hittat något spår, Vi har tre 

misstänkta Sven, Bengt och Ulla. De jobbar alla på djurbutiken, sa Karl.
- Okej vi kommer till brottsplatsen i morgon, sa Johan.
- Okej hej då! 



Kapitel 3

Nästa dag åkte de till djurbutiken. När de kom dit var kommisarie Karl redan 
där. 
- Hej! sa Karl. 
- Hej! ska vi gå in i djurbutiken nu?frågade Paul.
- Ja, sa Karl.
De gick in i djurbutiken. Det fanns inte så många djur kvar nu när den hade 
blivit rånad. De gick till chefen som hette Kalle.
- Vad bra att ni kom. Någon har tagit tre djur och vi vet inte vem som gjort 

det, sa Kalle.
- Vem är de misstänkta?
- Den första är Ulla hon jobbar här och hon gillar djur men har inte råd att 

köpa ett själv, sa Kalle.
- Den andra misstänkta är Sven och han har jobbat här längst han ger alla 

djuren mat.
- Den sista är Bengt han jobbar med att köpa in fler djur till butiken.
- Okej vi börjar spana i morgon, sa Johan.



Kapitel 4
Nästa dag for de till djurbutiken. De skulle ta jobb som städare på djurbutiken 
för att kunna spana på dem som jobbade där. När de kom dit presenterade 
Kalle dem för de andra.
- Det här är Paul och Johan de ska hjälpa till att städa!sa Kalle.
- Paul kan tvätta fönstren och Johan tömmer papperskorgarna.
Paul började tvätta fönstren. Då kom Sven med en lapp från Kalle till Bengt. 
Sven läste upp det. Ring och beställ två katter, tre hundar och två papegojor. 
Han hörde att Bengt ringde.
- Vi vill ha två katter, tre hundar och två papegojor, sa Bengt.
- När kommer de? Okej, sa Bengt.
När Johan tömde papperskorgen vid kassan hörde han att Ulla räknade 
pengarna. När han tömde i matrummet såg han en lapp där det stod, ring och 
beställ två katter, tre hundar och en papegoja.



Kapitel 5

När de slutade gick de hem och pratade om vad de sett på dagen. De kom på 
en lösning. Nästa dag gick de till Kalle.
- Hej! Vi vet vem som är tjuven, sa Johan.
- Vet ni? frågade Kalle.
- Ja, sa Paul.
- Säg vem det är! sa Kalle.
- Det är Sven, sa Paul.
- Hur gjorde han? frågade Kalle.
- Han sa åt Bengt att han skulle beställa mer djur en du skrivit, sa Johan.
- Tack för att ni hjälpte mej att få fast tjuven! sa Kalle. Ni ska få 500€ i 

belöning!
- Tack! Hejdå! sa Paul.


