MYSTERIET OM
DE MYSTISKA
STIGLÄDREN!
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När Alice kom in i stallet Pine Hollow slog den
ljumma värmen mot henne. Hennes fuxponny
Prancer tog upp huvudet från boxen och
krafsade med hoven i spånet. Alice bara älskade
Pine Hollow! Stallet hade träväggar så det
liknade en bastu lite grann. Det var fräscht och
mysigt! Inte alls som på ridskolan inne i stan.
- "ALICE!"
Lilly stormade in och skulle precis säga något
men hejdade sig av andfåddhet! Hon andades
djupt och sedan slängde hon orden ur sig!
Veronica ska hoppa vill du se!? Det är alltid så
snyggt när hon rider. Hennes gröna ögon
glittrade och hennes långa bruna hår var
uppsatt i en inbakad ﬂäta! Hennes kinder var
röda och hon hade sina beiga ridbyxor på sig, en
vit skjorta och en röd slips! Lilly var alltid så
uppklädd och ﬁn. Det ﬁck Alice att känna sig
medelmåttig ibland. Medan Alice hade ett par
mjukisbyxor, smutsiga converse och en tunn
ﬂeece på sig! Men Lilly verkade inte tycka samma
sak och därför var de så bra kompisar! Lilly hade
också en häst som hette Dancer! Det var en
nioårigt sto med isabellfärg.

Nu sprang båda till paddocken. Veronica var bra
duktig men hennes attityd var mindre bra. Hon var
bortskämd, taskig och en dålig vän! Hon brydde
sig knappt om sitt arabsto Garnet. Garnet var en
fantastisk hoppare. Veronica hade blivit snällare
mot sin häst men en gång hade hon bara dumpat
Garnet i ridhuset efter en lektion utan att sadla av
henne. Stackars Garnet var skräckslagen! Nu stod
Alice och Lily vid staketet i solen medans de tittade
på! Veronica hade inte börjat rida än för hon stod
och pratade med sin kompis Erika ute på banan.
Man såg på dem att de grälade. Alice kunde gissa
att det handlade om vem som var bäst. De
brukade tävla mot varandra hela tiden. Och nu
sprang Erika ut ur paddocken illröd i ansiktet.
Veronica himlade med ögonen och satte upp!
Garnet var redan uppvärmd så de började med
hindren på en gång. Veronica fattade galopp med
sina osynliga hjälper föll genast in i en kort galopp.
Veronica styrde in på krysset i mitten. Garnet tog
sats. Veronica gled och hon föll snabbt som vinden
av Garnet. AAAHHH! Veronica blev kritvit i ansiktet
och skrek till!
KNAK!
Veronica hade ramlat av och hon ramlade rakt i
hindret!

Mrs Reg, världens snällaste ridskoleägare sprang
rakt in på banan. Alice och Lilly sprang efter för att
fånga in panikslagna Garnet. Max, Mrs Regs son
hjälpte till. Alice och Lilly höll ett fast grepp om
Garnet som hade börjat ställa sig på bakbenen!
Alice blick fastnade på något som blänkte i solen.
Hon gick fram till skenet och böjde sig lite lätt fram.
"Nämen!" Nu gick Mrs Reg också fram och hade en
häpen min. Alice rynkade panan. "Stiglädret har
ﬂugit av, det ser ut som någon har skurit av det!"
Lilly blev blek i ansiktet och sa: "Sabotage!" Nu
hade Max och Veronica gått in i ﬁkarummet. Mrs
Reg hade följt efter in i stallet med Garnet! Efter all
uppståndelse bestämde sig Alice och Lilly att ta en
ridtur och tänka igenom allt. De hade förra
sommaren kommit på en klubb som hette Pine
Hollow detektiverna. De hade listat ut var
stallkatten Maja hade hållit hus i ﬂera veckor. Hon
hade fått kattungar i hästen Starlights box.
Starlight hade varit konstig och inte låtit sig ridas
för att han ville vara kattungevakt. Vid det här laget
var tjejerna ute på ridstigen. Solen sken och
hästarna var pigga. "Men vem skulle vilja skada
Veronica, hon är dum men inte en
robot." ..........."ERIKA!" "Va, men hon är väl
Veronicas kompis!" "Ja, men de bråkade ju ute på

på ridbanan!"
Lilly rynkade pannan! "Ja, just det!" "Men Murray då,
han blev väldigt sur när Veronica kallade honom: RIDAMMATÖR!" De red in i skogen. Där var det svalt
och hästarna frustade! "Ska vi ta en liten galopp" sa
Alice och log. Alice gjorde galoppskänkeln och ﬂög
sedan fram i galopp. Några träd hade fält över
ridstigen. Prancer och Dancer älskade att hoppa lika
mycket som Lilly och Alice gjorde. De hade vunnit
många tävlingar. Nu var Dancer och Prancer sida vid
sida. Exakt samtidigt tog det ett skutt över 50 cm
trädet. Hästarna kröp ihop när de hoppade.
Galoppen gungade och var väldigt skön att sitta i. Det
var ungefär som att gunga fram och tillbaka på en
gunghäst. De saktade av och längde på tyglarna.
Skogen öppnade upp sig och de såg stallet framför
sig. "Det är ett svårt fall det här!" sa Lilly och
hoppade av utanför stallplanen. Alice tog ett skutt
och landade på fötterna. När de hade borstat, kratsat
och visiterat tog Alice fram sitt lilla block och skrev:
MYSTERIUM 2! De var på väg till sadelkammaren då
de hörde något. Nnnegggiiii! Garnet gnäggade och
skakade med huvudet. Lilly gick in i boxen. Hon böjde
sig fram och svepte handen i spånet. "En hovkniv!"
Alice skyndade sig in i boxen med blocket i högsta
hugg. Det här måste nog vara tjuvens hjälpmedel,

tänkte hon. Den kvällen kunde hon inte sova! Det
var något som gnagde i henne, något hon hade
glömt................VERONICAS BLOGG! Veronica hade
såklart en blogg också, där kunde Alice och Lilly få
ledtrådar. Nästa dag när Alice gick till stallet var
hon ivrig och glad. Lilly var trött och yrvaken. Där
träﬀade de på Murray i stallgången. Lilly tog
sömnigt fram det lilla blocket och en penna. Alice
höjde rösten och sa:"Vet du någonting om
Veronicas avramling!" Murray höjde ögonbrynen
och såg misstrogen ut. "Ni tror väl inte att det var
jag!" Hans röst darrade lite. "Det var inte jag,jag
svär!" "Okej,men misstänker du någon särskild."
Murray skakade på huvudetcoch vände sig om!
"Jag har lite bråttom," började han. "Okej vi
förstår"! Lilly och Alice gick vidare till Pine Hollow
caféet. "Jag vill ha en morotskaka" sa Lilly och
tittade längtande på kakorna! "Gå och köp det
du!" Alice såg att Erika satt vid bord 4. Hon hade
beställt en milkshake och muﬃn. Själv var hon
också lite sugen på brownie! Men hon glömde
snabbt det och gick till bord 4! "Får jag slå mig
ner?!" "Om du måste!" "Du vet det där om
Veronica, vet du något om det!" "Inte den blekaste
aning, och jag var typ knappt där när det hände!"
Slurp! Hon sög ännu en slurp av milkshaken. Då
var det tur att Lilly

kom för Alice hade hade blivit så där sugen igen!
"Alice, jag köpte lite godsaker till dig också" , sa Lilly.
Alice hade lovat Lilly att följa med hem och sova över.
Lillys rum var stort och mintgrönt och hade massa
hästtavlor på väggarna. Lilly skrollade lite på datorn
och sedan sa:"BINGO! Alice undrade vad Lilly gjorde
för något men snart ﬁck hon reda på det! "Titta här,
på Veronicas blogg står det en massa om
avramlingen, men det intressanta är klockslaget! "Hur
menar du?" "Kolla här, det står att inslaget lades ut 7
på morgonen!" "Datum, 24 juni, samma dag det
skett!" "Det förklarar ju allting!" "Hon red ju klockan
12 på dagen." Nästa dag när de gick till stallet var de
fast beslutna vid att sätta dit Veronica! De gick till Max
kontor och sa att alla skulle mötas där! En dryg kvart
senare stod alla där! Max och Mrs Reg stod också där
i klungan. Lilly harklade sig och sa med tydlig och hög
stämma:"Vi har löst mysteriet med stiglädren!
Veronica tittade på henne med en iskall blick! "Du
kanske vill berätta för alla nu på en gång!" "Okej, okej
det var jag!" Det var så dött på min blogg att jag var
tvungen att hitta på en story!" Max såg förvirrad ut
och sa: "Det var oansvarigt och farligt så det är mer
än nödvändigt att du ska få ett straﬀ!" "Det får våra
unga detektiver lista ut på vad!"

unga detektiver lista ut vad!" Alice och Lilly
sneglade på varandra och sa
samtidigt:"Mocka alla boxarna!" Veronica
tittade så förvånat på Alice och Lilly att de
trodde hennes ögon skulle ploppa ur
hålorna!"
-Så kan det gå!

SLUT!

