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Det var en gång en tjej som hette Soﬁa. Hon var
34 år. Hon har ljust hår och ett barn som är 5 år
som är kortväxt. Hon har en man som heter Pär.
Vänta jag glömde att barnet heter Willem. Han
gillar glass.
Det var på sommarlovet.
Solen var stark. Alla badade och
sen skulle dom gå till en
föreställning. När dom skulle gå
till föreställningen så såg dom en
lapp skriven av dom som bor mitt
emot. Dom var nynﬂyttade. Dom
visste inte namnet på dom som
bodde där. Det stod

Gå inte på
föreställningen det
kanske blir ni

Familjen struntade i lappen. Dom gick till
föreställningen ändå.

Föreställningen var bra. Sen ringde dom
en TAXI och åkte hem.
När dom gick till jobb och dagis nästa
dag så läste Pär i tidningen .Det stog:
Ung man hotad till döds på
föreställningen 723 och diamant stulen
på ett museum. Pär förstod att den där
lappen ville säga nåt. Han förstod att
den som gjort mordet var grannarna
för att dom var som enda dom visste
om att nån skulle dö. Pär ringde
polisen. Polisen letade genom hela
huset. Dom hittade nästan ingenting

Men dom hittade 2 saker. Ett par stövlar med en
skvätt blod på sig och en lapp där stod det

Polisen fattade inte var grannarna var. Hade
grannarna rest? Hade dom gått på promenad?
Soﬁa tänkte.
Nästa dag så kom en 15 åring från polisen och
letade genom huset. Han hittade en kista. När
han öppnade kistan.... Pang!det kom nån
bakifrån och puttade ner honom och stängde
locket. Pojken försökte öppna locket det var låst.
Pojken kravlade ner sin hand i kistan och ringde
Soﬁa. Han sa att Soﬁa skulle komma och ta med
polisen. Soﬁa kom och dom hittade den galna
mannen la han i fängelset Dom räddade 15
åringen.

Och den galna manen sitter fort farande
bakom lås och bom.
Polisen sa att den här mannen hade tagit
diamanten.
Nästa dag lämnade dom tillbaka diamanten till
museet.
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