Mysteriet...

Författare Erik Steiner

Kapitel 1
Det var en helt vanlig dag. Peter gick med
sin katt på stan. Han var på väg hem.
Plötsligt blev han överfallen av någon. Han
svimmade, när han vaknade var hans katt
borta. Så han valde att gå till detektiv Erik.
Peter är 20 år,har blont hår och alltid blå
tröja på sig.

- Jag var på väg hem på natten och så slog
någon ner mig, sade Peter. När jag
vaknade var min katt borta.

Kapitel 2
- Var befann du dig? Frågade detektiv
Erik.
- Nere på stan vid mataffären, svarade
Peter.
- Är det någon som tyckte illa om din
katt Frågade Erik.
- Tre sa Peter med en ledsen röst. En av
de heter Otto han är författare. Han
skriver alltid dåliga grejer om min katt i
kattkattalogen. En annan heter Ian han
är min granne. Han blir arg när min katt
kryper in i hans trädgård och kissar.
Den tredje är Buster jägare.
- När han går ut till skogen med katten,
försöker en jägare som heter Buster
skjuta honom, men han glömmer alltid
skotten, sa Peter. Efter det går Peter
till Buster jägare. Han frågar varför
Buster har pistol med sig. Men Buster
jägare säger alltid att han försöker
skjuta ett djur.

Kapitel 3
Detektiv Erik gick med Peter till Ians hus.
De gick förbi Peters hus. Peter bodde i ett
stort vitt hus som var väldigt modernt. De
gick sedan till Ians hus. Ian var väldigt
fattig han bodde i en grön liten stuga. De
ringde på Ians dörr ingen svarade. Erik
frågade Peter om han kunde Ians telefon
nummer. Han sa att han kunde det. Han
ringde Ian, som svarade på mobilen. Ian
sa att han var på yoga och inte kunde
prata.
Plötligt ringer Peters mobil det var ett
okänt nummer.

Kapitel 4
-Hallå, sa en mörk röst i mobilen.
Peter, visste inte vem det var direkt. Men efter 10
sekunder visste han vem det var. Det var Buster
jägare.
Han sa om du vill få din katt tillbaka så måste du gå till
skogsvägen 32.
-Åh, nej sa Peter med en ledsen röst. Erik frågade
Peter om han vet var Buster bor han sa att han inte
visste det.
-Vad ska vi göra nu sa Peter.
-Gå till skogsvägen 32 sa Erik.
-Vi skriver upp det på navigatorn i bilen. De körde
förbi många träd i skogen. När de var framme gick de
ut ur bilen.
Plötligt sa en röst UPP MED HÄNDERNA.

Kapitel 5
De visste genast vem det var.
- UPP MED HÄNDERNA ANNARS
SKJUTER JAG!!!
Det var Buster jägare.
-Ville han skjuta oss sa Erik. Han hade
handbojor med sig. Han tog fast
detektiv Erik och Peter med handbojor
och körde dem till hans hus.
Busterjägare låste fast dem i en mörk
garderob.
-Vad ska vi göra nu sa Peter?Vi ska
ringa polisen. De ringde genast 112. Det
tog bara 10
minuter för polisen att komma. Men
när de väl var där var Buster borta.
Polisen hörde att Peter och Erik skrek.
Polisen slog sönder garderob dörren.
Så att Erik och Peter kunde gå ut i
garderoben. Polisen berättade för Erik
och Peter att Buster redan hade kört
iväg.

Kapitel 6
Polisen anmälde Busters bil. Bilen var en Volvo
med bokstäver DWE och siffror 258. Nu var alla
stans poliser efter Buster jägare. Erik och Peter
åkte med polisen. Plötligt såg Erik Buster jägare.
Han såg honom gå ut ur ett hotel.
-Där sa Erik!!! . Polisen körde genast där Erik
pekade. Alla tre gick ut ur bilen.
-Polisen sa UPP MED HÄNDERNA. Han tog
Buster jägare i händerna. Och sedan satte fast
handbojor på Buster.

Kapitel 7

Polisen gick med Peter Erik och Buster till
bilen.
-Varför tog du min katt sa Peter. Buster
svarade inte. Det tog 20 minuter innan de var
vid polisstationen. Polisen förde Buster till
fängelse. Erik och Peter gick efter polisen. Nu
var Buster i fängelse.
-Buster, sa till Peter att han var ledsen att han
tog Peters katt.
-Jag förstår sa Peter.
-Men var är min katt nu då sa Peter.
-På andra våningen av hotellet.
-Tack sa Peter. En polis körde Peter och Erik till
hotellet. Peter och Erik gick upp till andra
våningen. Där satt Peters katt i en soffa. Peter
och Erik gick ner med katten till bilen. Polisen
körde hem Peter Erik och Peters katt till Peters
hem. När de kom till Peters hem sa Peter till
Erik tack för att du hjälpte mig hitta den som
tog min katt. Erik sa det är mitt jobb. Vi ska fira
med tårta sa Peter. Peter gick in med Erik och
Peters katt. De gick in till köks bordet och åt.
HURRRA sa de till Peters katt.

