Ett spännande sommarlov

Av: Alice Berggren

I två blåa små
trähus vid havet
bodde en pojke
och en flicka som
var bästa vänner.
Pojken hette Eljot
och flickan hette
Lova.

Lova älskade allting i
naturen och alla djur i
hela världen och sen
gillade hon att bada,
läsa, rita, gå på
familjeutflykt och lösa
mysterier. Eljot gillade
att läsa, uppfina saker,
pannkakor, bada och att
lösa mysterier.

Lova och Eljot hade en
mysterieklubb. Klubben
hade de startat en
varm vårdag när de
inte hade något att
göra. Så de skrev en
lapp var, la ner dem i
en hatt och drog en
lapp.

Eljot hade skrivit starta
en mysterieklubb och
Lova hade skrivit gå på
utflykt i skogen. Och
på lappen stod det:
Starta en
mysterieklubb. Och
den fick heta
"Mysterier vid havet"
för de bodde vid havet.

Det är sommarlov. En
dag kom en främmande
man och vill prata med
Lovas och Eljots
föräldrar. Han var lång,
hade kort mörkt hår och
var klädd i en röd Tshirt och ett par
smutsiga jeans.

Lova
tjuvlyssnar. De
pratar om att
åka
någonstans
långt bort med
deras föräldrar.

- Det är något skumt med
den där mannen, sa
Lova.
- Ja kanske ett
mysterium att lösa, sa
Eljot.
- Jag vet, vi följer efter
honom och ser vart han
tar vägen, sa Lova.
- Ja! sa Eljot.

De följde efter
mannen en lång stund
och på vägen fick de
gömma sig bakom
träd och stenar för att
mannen inte skulle se
dem. Till slut stannar
mannen utanför ett
rött trähus, låser upp
och går in.

De hinner
precis in i huset
innan dörren
stängs. När de
kommer in
vänder sig
mannen
plötsligt om och
säger:

- Hej, det är ni som
bor nere vid havet
va?
- Ja, sa Lova.
- Jag känner era
föräldrar, vi gick i
samma klass när vi
var små,sa mannen.
- Jaha, sa Eljot.

- Vill ni ha lite saft och
bullar innan ni går, sa
mannen.
- Ja, sa Lova.
- Förresten jag heter
Lars Gunnarsson, sa
mannen.
- Och vi heter Lova och
Eljot, sa Lova.
När de ätit så många
bullar de kunde så sa de
hejdå och gick hem.

Och när de kom hem
berättade Lova och Eljot
för sina föräldrar att de
träffat Lars och att de
ätit bullar. Då sa deras
föräldrar att det var
väldigt bra för de skulle
nämligen ut och tälta
med Lars i helgen och
undrade om de ville följa
med.

Det ville de jätte, jätte,
jätte, jätte, jätte,
jättegärna göra. På
fredagskvällen sa
Lovas och Eljots
föräldrar åt dem att
packa sina ryggsäckar
och ta ut sina
sovsäckar ur förrådet.

Klockan sju på
morgonen vaknar Lova
av att väckarklockan
ringer. Hon klär på sig
ett par jeans och en
röd T-shirt. Sen sprang
hon över till Eljot och
de äter pannkakor med
hallonsylt till frukost.

Efter en stund kom
deras föräldrar och sa
att de skulle ta sina
ryggsäckar och
sovsäckar och sen
skulle de åka till
campingplatsen. Det var
jätte, jätte, jättelångt till
campingplatsen och det
kändes som att de bara
åkte i tusen år.

Till slut var de
framme vid
campingplatsen och
då var det dags att
sätta upp tälten. Det
var väldigt svårt men
till slut var det klart
och då skulle de äta
lunch.

- Det blir korv med
bröd,sa Lars.
- Ja! sa Lova och Eljot.
När de var klara med
maten och hade ätit
klart gick de ner till
sjön och badade.

När de kommit ner till
stranden såg Lova två
personer i skogen. Hon
pekade ditåt och Eljot
såg dem också.
- Vi går och kollar vad de
håller på med,sa Eljot.
- Ja, sa Lova. De sa till
sina föräldrar att de
skulle kolla om det fanns
några mogna smultron
för deras hemliga klubb.

När de kom lite
närmare såg de att det
var två män med
pistoler och de siktade
på två björnungar.
- Vi måste göra något,
de får inte skjuta så
söta djur, sa Lova.
- Ja jag vet men vad
kan vi göra, vi är bara
barn, sa Eljot.

- Jag har en idé, sa
Lova och bara sprang
fram till männen.
- Stopp! skrek Lova
som älskade djur och
natur.
- Ring polisen Eljot, sa
Lova.

- Vi är upptäckta, sa en
av männen.
Som tur var låg det en
polisstation precis i
närheten och polisen tog
med sig männen och
tackade Lova och Eljot
med varsin
femhundrasedel.

Och sen kunde
de äntligen ha
ett normalt
sommarlov. Ja i
alla fall tills
nästa
mysterium.

S L U T!

