Julgran
stjuven
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Kapitel 1

Joel Fors har en detektivbyrå
vid Österby tillsammans med
sin kompis Mateo Kung. De är
båda 11 år och går på 5:an.
Joels lillasyster Linn Fors
brukar också hjälpa till med
mysterium.

Joel och Mateo
var i
detektivbyrån
och chillade. Det
hade inte varit
några brott eller
mysterium i
Österby på två
månader. Joel
och Mateo
längtade till att
de fick lösa ett
mysterium. Det
blev en ny dag
och och de
skulle köpa en
julgran för att
överraska sina
föräldrar.

Kapitel 2
När de kom till julgransbutiken
var alla julgranar borta. De
frågade av kassörskan. Var är
alla julgranar? Hon svarade att
de blev stulna under natten.
Mateo och Joel tänkte. Nu har vi
fått ett mysterium att lösa.
Nästa dag börja de misstänka
personer. Först på listan var
Rolf Stenman. Han hade stulit
julklappar förut. Den andra
misstänkta var tant Berg. Hon
klär ut sig till olika personer
och själ från butiker. Den tredje
är Alex Rolfson. Han är en
ficktjuv som har stulit dyra
klockor. Till exempel
Rolexklockor har försvunnit.

De börjar gå in i misstänktas hus.
Först Rolf Stenman... han är en arg
gubbe, men nu verkar han sova.
Joel smyger sig in i huset och ser
en lista. Han går längre in i huset
och hör Rolf snarka. Plötsligt kom
hans hund och började källa så Rolf
vaknade. Rolf sprang ner för
trappan och Joel springer ut och
smäller dörren. Rolf kommer ut och
börjar springa efter Joel. Joel
hinner springa hem utan att Rolf
ser honom. Joel ser Mateo och tog
ett djupt andetag och suckade.

Kapitel 3

Nu är det din tur Mateo.
Du får åka till Tant Berg.
Hon bor på Kyrkogatan
22. Mateo går in i huset
och ser att hennes dator
är på. Hon håller på och
skriver annonser om
julgransförsäljning. Tant
Berg var inte borta så
Mateo tog bort all text
och stänger av datorn.
Han springer tillbaka till
Joel och säger det var
tant Berg. Mysteriet är
löst, men nu måste vi
ringa efter polisen.

SLUT

Tack för att du
har läst denna
bok.

