Diamanten

Författare:
Majken

Kassaskåpe
t
Max vaknar av att hans katt Bobo
slickar honom i ansiktet. Bobo är en
kattunge. Idag ska Max leka med sin
bästa vän Ella. Max börjar äta
frukost sen borstar han tänderna och
klär på sig och matar Bobo. Sen är
han klar och kan gå till Ella. Bobo ska
också följa med till Ella. Men innan
Max gick ringde telefonen. Det var
Ellen. Ellen sa att någon hade tagit
hennes dyrbara diamant. -Jag
kommer sa Max och sa till Ella att
möta honom vid Ellens hus.

Ella kom till Ellens hus som Max hade
sagt till. Och där står Max. När Max
och Ella kommit in i Ellens hus frågade
Max om de fick titta var det var som
diamanten varit under natten.- Ja sa
Ellen.
- Den låg i mitt kassaskåp.

3 Misstänkta

Max tittar i Kassaskåpet. Vatten
bara vatten som rinner som smör
i Kassaskåpet.
-Har du någon misstänkt? fråga
Max.
-Ja 3 stycken svarar Ellen.

-Lasse avundsjuk, Isak is och Elios
museum. -Varför misstänker du
Lasse? Han är alltid avundsjuk. Men
Isak då?
När jag visade diamanten ville han
ha den. Elios då?
Han ville visa den i museet. När Max
visste vilka misstänkta Ellen tagit
upp så gick han bumms till Isak.
- Jag vet att du var avundsjuk på
Ellens diamant sa Max till Lasse.
- Det var inte jag som tog
diamanten svarar Lasse.
- Alla tror alltid att det är jag plus
att jag aldrig fick vara nära
diamanten.
Sen gick Max direkt till Isak. Isak
svarar att han inte ville ha
diamanten jag skapar iskopior
istället. Fast dom smälter efter
några timmar. Elios svarar att han
frågar först och om han får ett nej
så lyssnar han.
Max ringer Ella för att berätta vad
de misstänkta sa till honom.

Fångad

När Max berättat för Ella så sa
hon att Isak kan vara tjuven.
- Varför tror du det?
- Is smälter ju.
Nu fattar Max. När Isak fattat
att Max och Ella fått reda på
att han var boven så tog han
bilen och försökte fly. Men
Max var smartare än Isak så
Max tog en stoppskylt på
vägen där Isak åkte. Isak blev
fångad och Ellen fick sin
diamant tillbaka.

Max och Ella fick
äntligen leka.

