Kuppen
Författare:
Ludvig von
Ehrenheim

KAPITEL 1
Kommissarie Nils gick i sin läderjacka och
sina sprillans nya skor. Och
sin hatt. Han ska presis gå till hotelet där
han bor. Exakt när
han checkat in så kom någon och sa att
det hade varit ett bankrån. Nils frågade var
banken låg personen sa att den stod
en,fem meter utanför stan. Kommissarie
Nils gick till sitt rum. Utanför hottelet låg
hans bil. Han körde till banken och där
fann han en tom bank.

Han åkte
till sin kompis som visste vad som hade hänt.
När han var framme så ringde han sin kompis
och frågade om koden som var 1092837465......
Han gick in och gick upp till sin kompis som
bodde på våning fem. Han plingade på dörren
och han stod i 10 min och hörde en massa lås
öppnas. Sen öppnade hans kompis dörren och
frågade om Nils ville ha lite te. Nils sa ja och
satte sig ner i en soﬀa och när hans kompis kom
tillbaka så frågade Nils vad hans kompis viste om
rånet på banken. Hans kompis heter Albert von
Plurring. Och har en vit skjorta och ganska
utslitna skor. Han har alltid en basker på
huvudet och för små strumpor. Albert sa att han
visste vilka man kunde mistänka. Han sa att det
var Jontte pontte, fröken Bulle och challaren
Chall. Nils drak upp sitt te i tre klunkar.

Kapitel 2
Fröken Bulle och challaren Chall. Nils drak upp
sitt te i tre klunkar.
Sen sa han att han
behövde gå. Han gick till brottsplatsen och såg
om han kunde hitta några ledtrådar. Han hittade
en låda där det stod Lützen. Nils kollade vad
som fanns där i. Den var tom. Nils satte sig och
tänkte på vem som det kunde vara som rånade
banken? Han kom på att det var Jonte Ponte.
Han har alltid velat ha den nya bilen. Jonte Ponte
körde precis förbi med den nya sortens Volvo.
Det var han som hade rånat BANKEN! Nils tog
sin bil och körde efter Jonte Ponte. Han satte på
ljuset på bilen. Det var ganska mörkt utomhus.
Jonte svängde in i ett garage som stängde sig
sjävt. Nils stanade bilen och försökte klura ut hur
han skulle ta sig in. Han gick runt till andra sidan
huset och hittade en dörr. Han gick in och gick
ner i källaren. Där hittade han en liten öppning.

Han klämde sig igenom öppningen och hittade
den nya sortens Volvo! Han hittade en tunnel
som verkade leda till Jontes åhem. Nils ringde
polisen. Efter en kvart kom polisen. Han frågade
var tjuven var. Nils sa att han var någonstans i
gången. Dom gick in i gången. Såg en skepnad i
gången. Den stod vid en spak! Den drog i spaken
och sa att han hade fångat dem. Men det hende
ingenting. Polisen tände sin ﬁcklampa. Där stod
tjuven. Polisen gick fram till Ponte och fångade
honom. Dom gick upp till polisbilen. Och satte
honom bakom galler. SLUT!!!!

