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kapitel 1

En sjungande hund

‑Titta! säger Maja. Nu har det hänt 
igen!

Hon sträcker över tidningen som hon 
läser och visar Lasse en artikel.

Lasse och Maja sitter i var sin skön fåtölj  
i Majas källare. Där har de inrett sitt 
deckar kontor och där har de allt de behöver 
för att kunna sköta sin detektivbyrå.

Lasse läser i tidningen, medan Maja går 
och hämtar en sax och deras klippbok. 

I klippboken klistrar de in alla artiklar  
de hittar, som handlar om brott.
– En hund till som har blivit stulen,  

suckar Lasse, när han har läst färdigt.



– Det blir den tredje på en vecka.  
Titta här, säger Maja och slår upp klipp
boken framför Lasse.

Hon pekar på två andra artiklar som 
handlar om hundar som har försvunnit. 
– Det kanske finns något samband  

mellan alla hundstölder, säger Lasse.  
Vi läser artiklarna en gång till, och kollar 

om det finns några likheter 
mellan brotten.



Lasse och Maja tar fram  
sina anteckningsblock. Sedan  
börjar de läsa. Under tiden 
som de läser, skriver de ner 
det allra viktigaste från  
artiklarna i sina block.  
Sedan jämför de vad de  
har skrivit.
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– Det är bara små hundar som har  
försvunnit, konstaterar Lasse. Frågan  
är varför.
– Det är lättare att föra bort en liten 

hund, säger Maja. Små hundar är inte 
lika farliga som stora.
– Hundarna har blivit bortrövade från 

olika platser i stan, säger Lasse.
– Utanför biblioteket, vid kyrkan och 

stadshotellet, fortsätter Maja och tittar 
på sina anteckningar.
– Hundarna stals vid ungefär samma 

tid, mellan klockan sju och halv åtta  
på kvällen, säger Lasse.
– Ägarna har lämnat hundarna utan 

uppsikt under några få minuter, säger 
Maja.

– Men ändå tillräckligt lång tid för  
att hundtjuven skulle hinna slå till,  



17

säger Lasse och kliar sig fundersamt med 
pennan på näsan. 

Maja klipper ut artikeln ur tidningen 
och klistrar in den i klippboken.
– Vad vet vi mer? frågar Lasse.
– Hundägarna har fått ett mystiskt tele

fonsamtal kort efter försvinnandet, säger 
Maja. Ingen har känt igen rösten i tele
fonen och personen kräver 5 000 kr för 
varje hund. Om ägarna inte betalar får 
de aldrig mer se sina älsklingar.
– Hundägarna måste vara förtvivlade, 

säger Lasse.
– Och hundarna säkert mycket oroliga, 

suckar Maja.
– Läs en gång till Maja, så får vi se om 

vi kommer på något, säger Lasse. Han 
blundar för att koncentrera sig bättre och 
Maja läser högt ur den tredje artikeln.
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Polisen utan spår
”Jag måste få igen min lilla Karl-Filip”, 
säger en förtvivlad Ivy Roos, som i ons-
dags kväll fick sitt livs chock, då hon upp-
täckte att hennes hund hade rövats bort 
utanför stads hotellet. 
 Sent i går kväll fick hon ett telefon-
samtal, där tjuven krävde henne på 5 
000 kr för att Karl-Filip skulle återläm-
nas. 
 Ivy Roos berättar gråtande för 
Valleby bladets reporter att den lilla 
pudeln är hennes enda sällskap och 
att hon till och med har lärt honom att 
sjunga! När Ivy visslar, brukar Karl-
Filip stämma in med ett ylande läte. 
Hon vädjar nu till tjuven att lämna till-
baka hunden. 
 Fru Roos lilla älskling är den tredje i 
raden av hundar som har för svunnit på 
kort tid. Det hela är ett mysterium och 
polisen står utan spår.

– VB –
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Maja slår ihop klippboken med en smäll. 
Lasse hoppar till. Han förstår att hon är 
arg.
– Vi måste göra något, säger hon 

bestämt. Det är synd om de stackars 
hundarna!

Lasse och Maja sitter en stund i sina 
fåtöljer och funderar över vad de kan 
göra. Men de kommer inte på någon bra 
idé, och till sist säger Lasse:
– Hundarna kommer inte tillbaka för 

att vi sitter här och deppar. Vi hittar på 
något kul i stället. De visar en ny Vilda 
Västernfilm på BioRio idag. Den börjar 
om en halvtimma. Vi sticker dit. Kom 
igen Maja!

Maja suckar och reser sig ur fåtöljen. 
Hon lägger ifrån sig klippboken på  
bordet. Hon tycker också att det är 



roligt att gå på bio, men hon kan inte 
släppa tanken på de försvunna hundarna. 
Vem kan vara så usel att han eller hon stjäl 
stackars människors husdjur, undrar hon.
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Det går alltså en brottsling lös i deras 
lilla stad och Maja känner på sig, att 
deras detektivbyrå snart har ett nytt fall 
att lösa!
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kapitel 2

Kaos i kön

Maja har punka på sin cykel, så 
Lasse och hon går till BioRio. 

Sommaren är slut och löven har börjat 
skifta färg på träden. Ändå är det varmt 
och skönt i luften. När de kommer fram 
till posten, ser de polismästaren. 

Han står och njuter av dagens sista 
värmande solstrålar. Lasse och Maja går 
fram och hälsar.
– Nämen hejsan, säger polismästaren. 

Vart är mina små favoritdetektiver på 
väg en så här skön eftermiddag?

– Vi ska till BioRio och titta på den 
nya Vilda Västernfilmen, säger Maja.
– Trevligt för er, säger polismästaren.
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Själv spanar jag efter  
den fruktade hundtjuven,  
fortsätter han. Ni har 
väl inte sett något  
misstänkt?

Polismästaren frågar, 
därför att Lasse och Maja 
har hjälpt  
honom flera gånger 
tidigare att lösa 
knepiga fall.
– Vi vet inte 

mer än det som 
står i tidningen, 
svarar Maja. 
5 000 kr för 
varje hund –  
det är mycket 
pengar.
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– De första två hund ägarna har redan 
betalat, avslöjar polismästaren. De har 
satt in pengar på ett konto som vi inte 
kan spåra. Trots det, har hundarna inte 
släppts. Och pengarna för den tredje 
hunden ska tjuven ha i morgon. 
– Det är verkligen hemskt, säger Lasse 

och tittar på klockan. Men nu måste vi 
skynda oss Maja, om vi ska hinna till 
filmen.
– Ni hör väl av er om ni kommer på 

något? ropar polismästaren efter dem.

Lasse och Maja fortsätter Kyrkogatan 
fram, förbi Muhammed Karats guldaffär 
och Vallebys trevliga café. 

När de kommer fram till Stora Torget, 
ser de att det är mycket folk utanför  
BioRio.





De går in på bion och köper 
var sin biljett av damen i kassan. 
Dörrarna in till salongen är öppna 

och biografvaktmästaren 
står och river biljetter i 
öppningen. Lasse och Maja 
hamnar sist i kön. Längre 
fram i trängseln vid dörren 
börjar det bli oroligt och 
någon säger:
– Du stod bakom mig! 

Försök inte tränga dig!


