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I en alldeles vanlig stad, i ett alldeles 
vanligt hus låg en ganska ovanlig familj 
och sov. Allt var stilla, bortsett från en 
skugga som rörde sig i storasysters rum. 
Den tassade, trippade och smög därinne 
en stund. Sen var den borta. Som om 
den aldrig ens varit där. 



Super-Charlie vaknade av ett förfärligt ljud. Det 
var så starkt att han lyfte från sängen i rena 
förskräckelsen och flög ner på golvet. Snabbt 

tittade han sig omkring och konstaterade att 
ingen hade sett hans lilla flygfärd. 

Charlie kanske såg ut som en 
vanlig bebis, men det var han inte. 
Han hade superkrafter, men det 
visste bara mormor. Så han hade 
inget annat val än att lägga sig på 
knä och krypa ut i hallen, trots att 
det gick så hopplöst långsamt att ta 
sig fram på det sättet. 



Hela familjen var på väg in i storasysters rum. Charlie 
kröp så fort han kunde. Det gjorde ont i knäna och han 
muttrade lite. När han kom in i rummet stod alla 
samlade runt hans syster, som skrek och grät.

”Glennis är borta! Nån har stulit mitt gosedjur!” 
hulkade hon medan tårarna sprutade. Charlie 
tvärstannade. En tjuv här i huset!  
Utan att han hade märkt nåt.  
Hur var det möjligt?





Alla hjälptes åt att leta. De vände på varje leksak, sökte 
i och under sängen och bakom gardinen. Pappan ställde 
sig till och med på en stol och tittade ovanpå lampan. 
Men ingen Glennis. Mormor skakade på huvudet: 

”Jag förstår inte hur gosedjuret bara kan ha  
försvunnit så där.”  

”Jag säger ju att det var en tjuv!”  
snyftade storasyster. 



”Jag har kollat alla dörrar och fönster. Källardörren stod 
olåst, det var säkert där tjuven kom in”, sa pappan bekymrat. 

Mamman tittade undrande på honom: 
”Men inte skulle väl en tjuv ha nöjt sig med bara ett 

gosedjur?” 
”Ser inte bättre ut”, sa pappan och skakade på huvudet. 

”Jag ser såna tråkigheter på jobbet varje dag. Senast 
häromdagen tog vi en gosedjurstjuv på bar gärning. Fjorton 
stulna gosedjur hittade vi i hans stora säck.” 

Pappan klappade storasyster tröstande över ryggen.  
Charlie trodde inte sina öron. Tänk att det  
fanns folk som stal gosedjur från  
små barn! 



”Du ska se att det ordnar sig. Pappa är 
ju polis, han kommer att hitta tjuven”, 
sa storebror och la armen om sin syster. 
”Helt säkert.” 



”Vi måste hitta den där tjuven”, sa Charlie och flög runt, runt som ett ilsket bi. 
”Hur ska det gå till, har du tänkt dig?” sa mormor. 
”Vi får vara deketiver”, svarade Charlie. 
”Det heter detektiver”, rättade mormor och  

fortsatte: ”Men vi har ju inga spår …” 
Charlie suckade.
”Det är ju det man letar efter när man är  

deketiv … detetiv … devektiv. Äsch, spår måste  
väl gå att hitta, det är ju bara att spana!” 

”Ja, spana du”, sa mormor. ”Har du nån idé  
om var du ska börja?” 



”Såg du verkligen ingenting?”  
tjatade Charlie. ”Du bor ju precis ovanför storasysters 
fönster. Hur kan du INTE ha sett nåt?” 

”Jag sover på nätterna”, fräste ekorren. ”Men super-
hjältar är väl vakna dygnet runt, förstås. Hur går det 
förresten med superhörseln?” 

Det fick tyst på Charlie. I flera veckor hade han 
försökt lära sig hur superhörseln fungerade, men 
hur han än ansträngde sig fick han bara in olika 
radiokanaler. 

”Tack för ingenting”, sa Charlie surt  
och gjorde en elegant störtdykning  
ner mot huset. 



”Det måste finnas nåt här. Nåt som vi missat”, sa Charlie och 
kröp in under storasysters säng.

Mormor stånkade och la sig ner på knä. 
”Åh, hur ska jag komma upp sen, med min dåliga rygg?”
Plötsligt stelnade hon till. 
”Titta! Vad är det här?” Mormor höll upp ett guldglänsande 

föremål.
”En knapp! Det måste vara tjuvens”, sa Charlie upphetsat. 

”Och titta här då!” 
Han höll fram sina fynd: en bit röd plast och några 

kaksmulor. 
”Är du säker på att de där kommer från tjuven?” sa mormor. 
”Klart de gör!” jublade Charlie.



En guldknapp, en bit röd plast och 
kaksmulor. Charlie tänkte så det knakade. 
Hur kunde detta hänga ihop? Mest nyfiken 
var han på knappen. Vem skulle kunna 
hjälpa honom att ta reda på mer om den?





De hittade farfar på Gunnarssons café. Där satt han varje 
dag och jobbade – vilket innebar att han drack kaffe, åt 
bullar och pratade med andra gubbar. 

”Jag har med mig boken du ringde om”, sa han till 
 mormor. ”Men varför vill du läsa om gamla knappar?” 

Mormor tittade på Charlie som hade placerats i en 
 barnstol med en stor tårtbit framför sig. Det vankades  
alltid godsaker när han hälsade på farfar på 
Gunnarssons. 

”Hittade en gammal knapp jag vill kolla upp bara”, 
sa mormor och stoppade ner boken i handväskan. 

”Jubb, jubb, jubb”, sa Charlie med munnen full 
av  grädde och hoppades att det betydde ”det här 
var en  rasande delikat prinsesstårta” på bebis-
språk. Det verkade fungera, för farfar såg nöjd ut. 



Mormor gjorde korvmackor, precis så som hon visste att 
Charlie ville ha dem, medan han bläddrade i den stora boken. 

”Jag hittar ingen som ser ut som den vi hittade”, suckade 
han. ”Det är bara en massa mitilärknappar.” 

Mormor böjde sig fram och läste på sidan som var upp-
slagen. 



”Militär, står det. Men kan du läsa?”  
”Klart jag kan. Jag kan allt”, sa Charlie förnärmat. 
”Utom att höra med superhörsel, väl?” sa mormor och blinkade. 

Charlie fnös. Såna taskiga påhopp svarade han inte på. 
”Få se”, sa mormor och la två mackor framför Charlie.  

”Vi tittar tillsammans.” 



Ett par timmar senare kom mamman hem från jobbet, och 
strax därefter kom syskonen från skolan. Storasyster var 
fortfarande ledsen. 

”Mormor och Charlie kanske har hittat Glennis”, sa 
storebror tröstande. Men de bara skakade på huvudet.  
Charlie kröp fram och kramade storasysters ben. En tung 
tystnad la sig över huset. 



Då kom pappan hem, och han smällde högt och glatt i dörren. 
”Titta vad jag har här!” sa han och höll upp nåt. 
Charlie kikade nyfiket fram bakom storasysters ben. Det var ett  

gosedjur. Ett nytt. 
”Nu behöver du inte vara ledsen längre. Jag har köpt ett stort, fint 

gosedjur till dig”, sa pappan och räckte fram det till stora syster. Men  
hon började stortjuta igen. 

”Det … är … inte … samma!” hickade hon och rusade uppför trappan. 



Mormor hade placerat Charlie i spjälsängen för att han skulle 
vila en stund. Vanligtvis avskydde Charlie att vara där, men 
idag gjorde det inget för han fick en chans att fundera i lugn 
och ro. Och han kunde passa på att träna på superhörseln 
samtidigt. Att det skulle vara så svårt! Han koncentrerade sig 
och plötsligt sprakade det till. ”Trafiken idag väntas bli …” 
Charlie ruskade ilsket på huvudet. Radio igen! Hårt, hårt 
knep han ihop ögonen och spände hela kroppen. Mest av allt 
spände han öronen. Sen tog han ett djupt andetag. 

Nåt hördes! Det var som om ljudet kom genom golvet. Han 
hörde mamman och pappan prata därnere! Efter att ha lyssnat 
en stund ställde han sig rakt upp i sängen. Nu förstod han allt. 




