Den kidnappade
Oskar!!

Författare: Vera Dahlén
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Tidigt en torsdags morgon vaknade
kommissarie Pontus av en tanke, han
hade glömt bort att det var derby Dif AIK i övermorgon. Han satte sig vid
datorn och bokade snabbt tre biljetter.
Men vilka skulle han gå med? Han satt
en lång stund och funderade vilka han
skulle bjuda. Efter ett tag kom han på att
hans kompis Carl älskade fotboll. Han
ringde till Carl som tyvärr inte kunde gå
med för att han skulle gå på en middag.
Då bestämde sig kommissarie Pontus
för att gå helt ensam på fotbolls
matchen på lördag. Kommissarie Pontus
var en väldigt snäll man på 46 år. Han
bodde på Storgatan 49 på Östermalm
tillsammans med sin fru och sina tre
barn. Han älskar Dif. Pontus är en smart
detektiv som är känd för att lösa många
svåra och knepiga brott.
2

Kap 2

Maria kommer!

En dag satt han på kontoret och drack en kopp
kaﬀe, han hade inte fått ett fall på ﬂera dagar.
Efter lunch knackade det plötsligt på dörren
och in kom en kvinna i 38 års åldern. Hon
skrek att hennes son hade blivit kidnappad.
Kommissarie Pontus frågade Maria vad sonen
hette och när och var han blev kidnappad. Då
berättade kvinnan att hennes son hette Oskar
att han blev kidnappad på Leos lekland kl:
14.30. Pontus tog på sig hatten och rocken och
sprang snabbt därifrån tillsammans med
mamma Maria. Det första de gjorde var att åka
till Leos lekland och leta efter honom. De
hittade inte Oskar utan det ﬁck koncentrera sig
på att leta efter spår. Under hela dagen
funderade fortfarande kommissarie Pontus på
vem han skulle gå med på matchen, men aja
det kan jag inte tänka på nu det får jag göra
sen.
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Fikat

Kap 3

Efter några timmar så gick de till aﬀären och köpte
varsitt 🍎 . Plötsligt plingade det till i mamma
Marias telefon📱 hon ﬁck ett E:mail av
kidnapparen. Han sa att om de inte gav honom
13miljoner kronor 💶 så skulle han döda🔪 Oskar.
Då ﬁck de panik!!!
Hur skulle de få tag i 13miljoner kronor?
Då ﬁck de börja sälja allt de ägde på blocket. Men
under tiden så ﬁck poliserna leta efter kidnapparen.
Men ingen ville köpa deras saker för det var bara
gamla soﬀor och bord. Deras familj var ganska
fattiga så det hade inte så bra saker att erbjuda.
Efter ett tag kom det en farbror som ville ha ett
gammalt bord. Det sålde bordet för 2 500kr sedan
kramade de varandra och sedan gick farbrorn där
ifrån. Men Marias plånbok hade blivit stulen av den
gamla mannen, de sprang efter men han hade
redan hunnit ifrån. Då ﬁck de damp det hade redan
hänt massa eländen för dom.
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Kap 4
Nu röjer de för fullt. Allt ligger huller om buller
och de håller på att rensa allting till och med
kläderna. Men nu kom de att tänka på
plånboken igen, så de gick ut på gatan och
började leta. Efter ett tag så hittade de
plånboken på gatan som tjuven säkert hade
tappat, de kollade i den och där låg allting kvar
på sin rätta plats. Men kredit kortet💳 hade
ramlat ut, så de fortsatte att leta men de
hittade aldrig det.
Men efter ett tag ﬁck det ta en ﬁka, eftersom
de hade jobbat så hårt, det gick till ett café vid
närheten. De satt och tänkte en lång stund,
mamma Maria tog en bulle och en kopp kaﬀe
det gjorde Pontus också.
Efter några timmar så kom mamma Maria på
att hennes kort inte hade några pengar på sig
utan att det var ett annat kort.
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Kap 5
Nu hade de samlat ihop mycket pengar men
det var inte tillräckligt mycket. Nu ﬁck de ett till
E:mail av kidnapparen, han sa att de skulle
mötas vid ett öde hus kl 14.00 och så sa han att
de hade 4 timmar på sig att komma pengarna
annars skulle han döda Oskar. Men plötsligt
ﬁck de en idé det behöver inte ge honom 13
miljoner kr utan de lura honom. Men på de
sättet behövde de hjälp av poliserna.
Maria och Pontus tog kontakt med polisen och
berättade hur de hade tänkt. De snackade ihop
sig och begav sig till kidnapparen. Efter en halv
timme så var de framme. När de kom in så
kände de hur golvet knaka och hur lamporna
gunga. De var som ett riktigt spökhus. Efter ett
tag hörde de en röst som sa har ni med er
pengarna då sa de ja och gick mot honom. De
bar på en kasse med alla "pengar" de hade
nämligen lagt ner massor av leksaks pengar. De
gav påsen till kidnapparen.
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De tog Oskar och sprang där ifrån. Men efter ett
tag så såg kidnapparen att det var leksaks pengar.
Så han sprang efter med en pistol i handen, men
de hade de misstänkt att han skulle göra så
poliserna hade gömt sig och när han precis kom
förbi så tog de honom och körde honom hektet
och efter en långtids pratande tid så bestämde de
sig att sätta in honom i ﬁnkan i 4 år.
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Kap 6

Kap 7

Men nu slog det till i kommissarie Pontus
huvud, han kom ju på att det var derbyt i
kväll. Då kom kommissarien Pontus på
att han kunde bjuda Maria och Oskar på
matchen efter allt dåligt som hade hänt
under veckan och han hade 2 extra
biljetter till matchen. Han frågade Maria
och Oskar och de sa ja. De väntade 5
timmar sedan gick på matchen på tele2
arenan. Han bjöd de på popcorn och en
läsk, Oskar tog en Coca Cola och Maria
tog en Fanta exotisk. Efter ett tag så var
matchen slut och de gick hem.
Kommissarie Pontus blev så glad för att
Djurgården vann med 2-1 mot AIK!
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Men nu var det dags för en förklaring. De
intervjuade kidnapparen varför han hade
kidnappat Oskar, "då sa han att det var så att
hans familj var väldigt fattiga. De behövde
tjäna pengar på något vis. Så istället för att
råna en bank så var det enklare att kidnappa
ett barn och få pengar från en förälder.
Poliserna sa att de ändå kommer att fängsla
honom men inte bara han utan hela hans
familjerna också. För att de inte också ska
kunna snatta el. kidnappa för att tjäna pengar.
Så kidnapparen berättade vart hans familj
bodde och poliserna åkte dit och förklarade
vad som hade hänt.
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De visste redan om att han hade kidnappat
Oskar för de hade ju planerat det här långt innan.
Familjen följde me till fängelset och blev
fängslade i 4 år.
Alla blev glada för att fallet var löst och att
familjen satt i fängelse. Oskar och Maria tackade
kommissarie Pontus och sa att han var den bästa
kommissarien i hela världen!
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