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Polismästaren

Maja Lasse

Personerna:

Maja

Miranda

Lasse

Sylvester



Gunnarsson

Tahita

Bröderna Bacon

Mulle Berg
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kapitel 1

Skogens guld

-Nu måste du sitta stilla, Sylvester! 
säger Miranda till sin apa.

Sylvester sitter i en barnstol på Mirandas 
cykel. Miranda spänner fast honom och 
ger honom en banan. Sylvester ser mycket 
nöjd och glad ut.
– Vad roligt att ni ville följa med, säger 

Lasse. Både du och Sylvester. 
– Det är klart att vi vill, säger Miranda. 

Det ska bli härligt att tälta. Och Sylvester 
älskar att vara ute i naturen.

Lasse, Maja och Miranda sätter sig på 
sina cyklar.
– Nu sticker vi, säger Maja och trampar 

i väg.
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Alla tre har ryggsäckar på sig. På 
pakethållarna har de spänt fast tältet 
och de andra grejerna de behöver. Det 
är i slutet av augusti och solen skiner 
över Valleby när de lämnar staden.

Lasse, Maja och Miranda cyklar 
förbi galoppbanan. Därefter kommer 
de ut på landet. Sylvester tjattrar för
tjust bakom Miranda. De trampar på 
en lång stund. 

Sedan frågar Lasse:
– Ska vi ta en liten paus?
– Bra idé, säger Maja och Miranda.
De ställer cyklarna vid vägkanten och 

lägger sig ner i gräset. Miranda och 
Lasse plockar fram smörgåsar och saft. 
Maja leker med Sylvester. Den lilla 
apan ligger på rygg och Maja killar 
honom med ett grässtrå under fötterna. 



Men plötsligt hoppar 
Sylvester upp och springer 

i väg. Han klättrar snabbt upp 
i ett träd. 

Maja springer dit och tittar upp i trädet.
– Kom ner, Sylvester! säger hon så strängt 

hon kan.
– Det är ingen fara, ropar Miranda. Han 

kommer alltid ner när man 
lockar med en banan. 

Maja ler mot den 
busiga apan. Han har 
fått syn på en ekorre 
som han försöker fånga. 
Men ekorren är alldeles 
för snabb. 

På marken under trädet 
ser Maja plötsligt något. 

Där växer det fullt med …



– Kantareller! skriker Maja. Kom, Lasse 
och Miranda! Det växer massor här!

Lasse och Miranda kommer spring
ande. Sedan plockar de guldgula kanta
reller en lång stund. Till slut har de fått 
ihop en hel påse.
– Vi steker dem i kväll, föreslår Maja.
– Vad gott, säger Lasse.
– Jag älskar kantareller, säger Miranda 

och luktar i påsen. Skogens guld. 
– Har du sett herr Kantarell, 

sjunger Maja.
Lasse och Miranda 

skrattar. Miranda 
går och hämtar 

en banan och 
visar den för 
Sylvester.  
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Apan kommer genast ner från trädet och 
sätter sig i barnstolen.

Så cyklar de vidare mot campingen. 
Solen gassar och de börjar bli svettiga.

Lasse ropar fram till Maja som cyklar 
först:
– Jag längtar efter ett bad.
– Mannen som äger campingen sa att 

det fortfarande är varmt i vattnet, ropar 
Maja över axeln.
– Härligt, ropar Miranda tillbaka. 
– Men du får akta tårna, skojar Maja.
– Varför då? frågar Miranda.
– Det är visst fullt med kräftor i sjön, 

skrattar Maja.



kapitel 2

Två tvillingar och en trollkärring

Till slut kommer Lasse, Maja och 
Miranda fram till campingplatsen. 

De cyklar in genom grindarna. Längre 
in på området står tre husvagnar vid en 
välklippt gräsmatta.
– Vad fint det är, säger Lasse.
– Där nere kan vi bada, säger Miranda 

och pekar på en brygga.
De ställer cyklarna nära ett hus. Korv –  

reception – affär, står det över dörren.
– Gunnarsson heter han, berättar Maja.
– Vem då? frågar Lasse.



– Mannen som äger campingen, för
klarar Maja. Han sa det när jag ringde. 

”Fråga bara efter Gunnarsson”, sa han.
De går in i huset. Där inne står konserv

burkar och paket på olika hyllor.
– Hallå, ropar Lasse. Är det någon 

här …?
Men ingen svarar.
– Han är inte här, säger Maja. Vi går ut 

och kollar.
Lasse, Maja och Miranda går runt en 

stund och letar efter Gunnarsson. Men 
ingenstans kan de hitta honom.

– Han är kanske inne 
i stan och handlar, 

förslår Lasse.





– Jag tycker att vi sätter upp tältet där ute 
på gräsmattan, säger Miranda och pekar.
– Och sedan badar vi, säger Maja.
Lasse går och hämtar tältet, och 

Miranda släpper lös Sylvester. Han klätt
rar genast upp i den höga flaggstången 
som står mitt på gräsmattan. 
– Det är bra, säger Miranda. Nu vet  

vi var vi har honom.
Sedan hjälps de åt med tältet. 
När de nästan är helt klara,  

kommer två pojkar springande  
från en av husvagnarna. 

De har badbyxor på sig 
 och ser precis likadana  
ut. De tjuter och  
skriker.



– De måste vara 
tvillingar, viskar 
Miranda.
– Men vad gör de!  

ropar Maja. 



De två pojkarna springer i full fart så 
nära tältet att de snubblar på linorna. 
Tältduken rasar ihop och pojkarna  
ramlar omkull på gräsmattan.
– Slog ni er, pojkar? ropar en kvinna 

i bikini från husvagnen som pojkarna 
kom ifrån.



Tvillingarna skakar bara på huvudet 
och springer vidare ner till sjön.
– Simma lugnt, grabbar! skriker en man 

bakom ryggen på kvinnan i bikini.
– De rev ner vårt tält! ropar Maja till 

mannen och kvinnan i husvagnen.
– Ja, se pojkar, skrattar 

kvinnan och drar 
igen dörren.





Argt sätter Lasse, Maja och Miranda 
igång att resa tältet igen. Till slut är de 
färdiga. Lasse torkar svetten ur pannan 
och säger:
– Nu hoppar vi i plurret.
Då flyger dörren upp till nästa husvagn. 

En man som är alldeles röd i ansiktet 
kommer ut.
– Trollkärring! skriker han in i hus

vagnen. Jag tror inte ett ord på 
det där!

Sedan smäller han igen 
dörren efter sig. Lasse, 
Maja och Miranda  
tittar förvånat  
på varandra.



28

kapitel 3

Trettio kilo kräftor

Mannen med det röda ansiktet går 
med långa kliv över den välklippta gräs
mattan. Han tittar inte ens åt det nya 
tältet som står rest mitt framför ögonen 
på honom. Dörren smäller igen efter 
honom när han försvinner in i huset.
– Det där är kanske Gunnarsson, säger 

Miranda.
– Jag undrar varför han var så arg, 

säger Maja.
– Kom, säger Lasse.
Lasse, Maja och Miranda följer efter 

mannen in i huset. Apan Sylvester  
stannar uppe i flaggstången.



Där inne vandrar mannen fram och 
tillbaka bakom receptionsdisken.
– Trollkärring, det är vad hon är, 

mumlar han. En riktig trollkärring!
Lasse, Maja och Miranda ser att han 

fortfarande är jättearg.
– Gunnarsson? frågar Maja. Är det du 

som är Gunnarsson?
Mannen slutar att gå fram och till

baka och vänder sig förvånat om. Han 
har tydligen varit så arg så att han inte 
hörde hur de kom in genom dörren.
– Jo, det stämmer, säger han. Det är jag 

som är Gunnarsson. Och vilka är ni?
– Jag heter Maja, säger Maja. Och det 

här är Lasse och Miranda. Jag ringde i 
går.
– Javisst ja, säger Gunnarsson.  

Det var du. Ni ville visst tälta.


