
 

En kväll värd att minnas 
 

Idag är det tjejkvällen som vi har planerat in sen flera månader tillbaka.  

Först ska vi till 'Glada Oxen' för att bubbla och njuta av denna värme som  

jag bara älskar. Samtidigt vet jag att det inte är så bra att utsätta kroppen för dessa strålar 

men jag njuter som aldrig förr under denna sol!  

Tittade nyss på termometern utanför köksfönstret och fick den värsta chocken. Minus 17 

grader , såg jag rätt eller ??  

 

Väderleksgudarna har varit snälla mot oss detta år.  

Nu när jag tittade ut så va jag tvungen att slå på telefonen och besanna  

mina farhågor. Vad ska man ha för klädsel ikväll då ?  

Jag tar nog med mig en ryggsäck eller hade jag inte en sådan väska som man  

kan hänga in kostymen eller klänningen i.  

Skickar ett mess till mina vänner vad dem ska ha på sig och får genast det  

svar jag förväntade mig , kan vi inte beställa Taxi till Glada Oxen och sedan promenera till 

stan där vi beställde bordet för kvällen.  

Vilken bra idé, så slipper vi frysa häcken av oss allihopa.  

 

Går till min garderob och funderar vad jag ska ha på mig inför kvällens anekdoter som säkert 

en utav gänget har planerat in.  



Jag riktar in mig på rött , min favoritfärg. Synd att jag inte köpte dem röda kängorna i förra 

veckan som jag såg i skyltfönstret när en man helt plötsligt ramlade ihop på gatan. Då blev 

jag distraherad av detta och ringde en ambulans som genast kom.  

Mannen va så omtöcknad att han frågade mig om jag inte kunde följa med honom i 

ambulansen som ett stöd, inga problem för just då hade jag tid. Hade slutat mitt arbetspass 

och va ledig nästa dag.  

 

Jag hade tänkt åka in till stan nästkommande dag och titta om skorna fanns kvar men det 

kommer alltid något annat emellan som man glömt bort i vimlet . Nu började klockan ticka 

på så det är bäst att jag packar min väska och gör mig i ordning inför kvällens strapatser. 

Vinet hade jag redan ställt fram för det va jag som skulle välja vinsorten ikväll.  

Vi hade börjat med denna roliga idé efter att jag föreslagit det på en tjejkväll tidigare.  

Tänkte att det kunde va intressant att se vilka viner väninnorna valde på nästa träff och 

samtidigt får man smaka på nya vinsorter som man sedan kan ha i sitt eget vinförråd.  

 

Klockan slog halv fyra i köket , därmed var jag färdig för avfärd till stan, skickade mess till 

'tjejgänget' att jag ska ta en sväng till stan så ses vi vid Glada Oxen.  

Medans jag sitter i bussen ser jag en herre komma springande med andan i halsen, han 

pustar och stönar när han kliver på, staplar fram som om han hade en hord med galna oxar 

efter sig.  

Jag vill inte titta åt hans håll men kan inte låta bli att snegla på honom, ser nu att han är 

mycket upprörd och nervös. Undrar varför hinner jag tänka innan han kastar sig ned bredvid 

mig.  

- Herregud vilken tur att jag hann med bussen och sen sitter du till och med här som kan 

vara min flickvän resten av kvällen . .  

- Va va. . stammar jag fram, det kan jag inte alls. Jag har andra planer för kvällen.  

-Nejdå, det har du inte alls och sen sliter han fram en pistol ur fickan medans han lutar sig 

fram till mig samtidigt som han trycker kolven på mitt ryggslut.  

 

Eftersom jag själv är intresserad av kriminalare och ser en del deckare på TV så blir jag inte 

rädd. Jag bara försöker skaka av mig hans händer och ta tag i hans kavajslag men då 

klämmer han mig i nacken så jag domnar av.  

Mannen sätter sig bekvämare intill mig för nu kliver det på ytterligare med resenärer i 

bussen.  

Det går tio minuter sen helt plötsligt vaknar jag till liv.  

Mannen tittar på mig och ger mig en varm kram samtidigt som han trycker sin mun emot 

min.  

-Nämen Sylwia , har du äntligen vaknat nu , så bra för nu är vi framme.Jag tar din väska 

sedan tar han tag i min arm och börjar fösa mig till utgången.  

 

Vad sjutton ska jag ta mig till hinner jag tänka innan dörrarna slår igen bakom mig och 

mannen säger åt mig att fortsätta gå.  



Vi rundar ett hörn nu och framför oss ser jag en polis som patrullerar med en kollega, jag 

börjar öka takten fast det skulle jag inte ha gjort för nu stoppar mannen mig med sin stora 

kroppshydda.  

- Hallå Sylwia , stanna ! Du går åt fel håll och jäkta inte . .  

- Jag heter inte Sylwia utan Iris.  

- Du måste skämta säger han som påstås heta Ingvar men kallar sig Igge av nån konstig 

anledning. Iris och Ingvar säger han sen och skrattar ett rått skratt. Vilken bra kombo.  

-Inte alls säger jag. Nu tycker jag faktiskt att jag har rätt till en förklaring för du tror väl inte 

på fullaste allvar att vapnet du har i fickan är riktigt.  

Jag såg genast att det va en leksakspistol men samtidigt ville jag kolla vad du va för en 

konstig människa .  

- Ojoj. . Smarta damen , hur lyckades du klura ut det ?  

- Inte så svårt , lite kriminologi bara eller ska vi kalla det för kvinnlig intitution. Fram med 

din fina historia nu så jag kan fortsätta min kväll sen.  

För nu har jag säkert fått ett antal mess på min telefon som du även har i fickan så kan jag få 

tillbaka den tack.  

 

-Okej, sa Igge eller vad han nu hette.  

Jag ville skrämma dig lite tänkte jag när jag såg dig kliva på bussen när jag sprang efter dig. 

Jag vet att du jobbar med kriminalare då och då, du är den som hjälper dem. Du har ett 

sjätte sinne.  

Jag behöver din hjälp med en sak .  

-Men för sjutton sa jag, då kunde du väl bara frågat mig på ett naturligt sätt och inte bete dig 

som en idiot.  

-Du vet , alla är inte den modiga Iris med dem isblå ögonen som får alla killar på fall, även 

tjejer.  

 

Han berättade sin historia om sin bror som försvunnit och han visste inte var han tagit 

vägen, om han va kidnappad eller om han stuckit från stan frivilligt.  

Så till slut bad han mig om hjälp och vi gick till en Restaurang där man kunde sitta på en 

undanskymd plats och prata.  

Vi beställde in mat och åt samtidigt som han berättade allt om sin bror och hans 

försvinnande.  

 

Jag ville så gärna hjälpa honom men bad att få återkomma nästa dag för nu ville jag 

verkligen ringa till mina väninnor och berätta varför jag inte kom.  

Vi bestämde att jag skulle höra av mig senare eller nästkommande dag.  

Jag lovade dyrt och heligt att jag skulle hjälpa honom.  

 

Sedan sa vi Hejdå och på återseende..  

Nu tog jag upp min telefon ur fickan och ringde till en utav mina väninnor,  

Inger och berättade mitt dilemma. . .  



Det vart helt tyst i andra ändan . . Hallå hallå sa jag ?? - Varför säger du ingenting ?  

- Det har hänt nånting här på Glada Oxen , du måste komma hit genast. 

Jag småsprang till Glada Oxen för att få se vad som hänt där.  

När jag kommer närmare ser jag flera polisbilar utanför och en avspärrning  

vid dörren.  

Jag ber att få komma in utav en polis som står utanför, jag talar om att jag är en utav 

sällskapet men fick förhinder innan.  

Inger kommer ut nu med resten av gänget som alla har ett ledsamt uttryck  

i ansiktet, men var är Karin?  

En utav vännerna kommer ut til mig och börjar högljutt att gråta.  

Men vad är det som har hänt ?? Säger jag.  

 

När vi kom hit med Taxin och skulle gå in fanns ingen personal här så vi gick in själva , 

började klä av oss för att byta om.  

Helt plötsligt kommer en man och beordrar oss att klä på oss igen och vända oss mot väggen. 

Du vet Karin hur hon är , hon vägrade så mannen sköt henne i axeln. Nu sitter mannen 

därinne med Karin för det råkar vara hans förra fru. Han kände inte igen henne eftersom 

hon har förändrat sig lite som  

du vet. Vilken tragedi.  

Nu ser vi Karin komma ut med mannen som jag nu ser är Krister.  

Hon är lindad med förband och Krister håller om henne.  

Ambulansen kommer nu , ser vi utanför fönstret.  

Ambulans killarna tar Karin och lägger henne på en bår och polismännen tar hand om 

Krister.  

Hur har detta gått till ? Varför sköt han henne ?  

Livet kan te sig på olika vis , denna man hade varit inlagd på psyket sist vi hörde något och 

sedan händer detta.  

Vi är alla så omtöcknade men jag ringer efter en Taxi , så åker vi till  

lasarettet där Karin är.  

Hon blir säkert opererad genast och får stanna kvar några dagar.  

Det ska Karin lyssna på !! Aldrig gör hon det . Hon gör som hon själv vill och behagar. Fast 

denna gång kommer hon inte att orka.  

 

Jag kliver ur först medans Lisa betalar Taxin . Vad hände med våran kväll ?? Har någon av 

väninnorna ringt till Restaurangen och avbokat bordet?  

Nej fick jag till svar i korus.  

Då blir det min uppgift trots att klockan tickat iväg.  

Vi går in så länge säger dem andra , ring du.  

Varför varför hinner jag tänka innan en person kommer fram bakom mig.  

Det är här du står och gömmer dig , säger mannen som jag sa Hejdå och på återseende till.  

 



Nu fattar jag ingenting , hur kunde han veta att jag va här.  

Är han medbrottslingen eller en kamrat till Krister?? 

Hejsan Iris , igen säger Igge.  

-Jag kunde inte motstå att följa efter dig när du sprang iväg tidigare, för jag hade lyssnat på 

nyheterna i morse att det va en människa som hade rymt från en instans. Hur han lyckades 

med det vet jag inte , nu för tiden finns det ju så dåligt med personal överallt så han slank väl 

ut utan att någon såg något eller upptäckte det försent.  

Hur mår din väninna ?  

- Jag vet inte riktigt ännu, för jag stannade kvar här för jag skulle ringa till restaurangen när 

du dök upp.  

Nu ringer jag , ursäkta ett tag. Naturligtvis vart dem chockade när jag ringde och förklarade 

varför vi inte kunde komma , trots att jag ringde så sent.  

Han va så förlåtande och hälsade att vi va välkomna en annan kväll.  

Hälsade till och med till våran väninna som skadats.  

 

När jag la på telefonen så vände jag mig till Igge för en förklaring av honom.  

- Det är en herre eller någon som har ringt och kräver en miljon i lösen för min bror som 

dem har nånstans.  

- Herregud sa jag. Vad gör vi nu ?  

- Jag får inte kontakta polisen , då avrättas han, men jag förstår inte hur dem kan veta att 

han har så mycket pengar. Han har alltid vart försiktig med sin identitet och person.  

- Dem har säkert spioner överallt utan att du vet något. Var såg du sist din bror?  

- Hemma hos mig , han va lite skärrad om jag tänker efter lite nu. .  

-Du ser , hjärnan är ett gissel, den lägger sig att vila och sedan 'pluppar' det upp saker som 

man inte tänkt på tidigare.  

 

Nu ska vi sätta upp en plan hur vi ska lösa detta och få din bror fri.  

Gör inget dumt på egen hand, vet du förresten om någon följde efter dig hit?  

- Nej, det vet jag inte , för jag va så chockad av telefonsamtalet , kollade bara om jag kunde se 

vem som ringt . . Kul va?? Det är proffs såklart , kallhamrade typer som håller min bror 

fången, herregud !! Vi måste hjälpa honom!  

- Ta det lugnt nu. Vi måste gå någonstans och prata, jag ska bara gå in till Karin och säga 

Hejdå. Kommer snart.  

Sedan gick jag in. . 

Jag går in till Karin och ser mina vänner sitta runt hennes säng.  

Genast kommer allihopa fram till mig och utbrister :  

- Var sjutton tog du vägen ? ?  

- Lugna ner er ! Precis när jag skulle ringa till Restaurangen kommer samma kille som tog 

fast mig i bussen, han har problem vi måste försöka hjälpa honom med.Hans bror har blivit 

kidnappad och han får inte ta kontakt med polisen annars dör brodern.  

Åter igen började alla prata i mun på varann och tyckte det va så hemskt.  



Jag försökte lugna ner dem och sa - Nu ska vi va lugna och bestämma en plats och hur vi ska 

hjälpa Igge .  

- Igge sa Inger , Isabelle och Inez samtidigt och bara skrattade som fån sedan sa dem : -Du 

skojar ??  

Vi är detektiverna med Initiativ, Insyn, Integritet och Is.  

Vet han om det förresten ? Du har väl inte sagt nåt ??  

Jag började skratta som en tok , för självklart hade jag glömt vårat detektivgäng med Ina.  

-Nej, jag har inte sagt nåt, glömde bort oss för stunden på grund av hans problem med 

brodern.  

Vi får ses på vårat 'hemliga hus' , prata lite och sen bestämma ett möte med Igge.  

Vilka människor gör något sådant idag ? Kidnappar någon . .  

Nu måste vi tänka på Karin också , hon är ju inte med som ni vet sa jag.  

Okej, sa dem alla igen , vi förstår. Ska vi ses imorgon då, på vårat ställe för nu ser jag att 

klockan tickat iväg till halv ett. Vi måste åka hem och sova, skingra tankarna så Karin får 

sova med , förresten sover hon redan hör jag av hennes snarkande, minns nu hur högt hon 

snarkade och ler.  

 

Jag beställer taxi och så går vi alla ut från Karins rum.  

-Ska bara meddela till en personal att jag vill att dem ringer till mig imorgon.  

Nu kommer bilen och vi bestämmer oss för att åka hem till mig för jag har ett extra rum så vi 

får plats att sova allihopa.  

När vi installerat oss hos mig så ramlar vi ihop som ett kortspel.  

Sover så djupt att vi inte ens märker när en människa kliver över oss och  

lägger sig på golvet utmattad.  

 

Jag vaknar till på morgonkvisten när jag hör ett mystiskt ljud intill mig och vänder på 

huvudet åt det hållet där ljudet kommer ifrån. .  

Men. . va i hel. . hinner jag få över mina läppar innan denna person lägger en hand över min 

mun.  

- Hur kom du in säger jag ?  

-Jag följde efter er i en annan taxi när ni åkte hem. Sedan märkte ni ingenting alls någon av 

er, ni var väl så trötta och utsjasade av allt så ni ville bara in och sova.  

Nu vill jag veta vad vi ska göra , för jag har fått ytterligare ett samtal.  

Han vill att jag ska lämna pengarna i en väska, bara 100-lappar.  

Lämna väskan inne i en telefonauttomat vid centralstationen idag klockan 22.00. Var i 

helvete ska jag få tag på en miljon kronor??  

 

- Kom så går vi in till köket och pratar så får dem andra sova.  

Vi smög oss till köksregionen som låg i bortre ändan av lägenheten och när vi kom in där såg 

jag ögonen på Igge som va som stora klot, sen utbrast han.  

- Wow!! Så häftigt kök. Har du gjort det här själv ? Alla slevar och så hänger där som i 



Per.Mobergs kök.  

- Jasså , du tittar också på hans program , eller?  

Jag ska bara ladda kaffet så sätter vi oss ner och planerar hur vi ska göra ikväll.  

Nu öppnades dörren och mina väninnor klev in och igen fick jag se tre par ögon som stirrade 

i taket. För mitt kök blev klart för två dagar sen och ingen av mina vänner hade sett 

resultatet.  

- Va häftigt det blev hörde jag i korus.  

-Tack sa jag och så tog jag fram kaffekoppar åt oss alla.  

-Hej förresten sa Igge och presenterade sig själv. Det är jag med problemet som eran vän 

tänkte lösa. Hej Hej sa alla tre och presenterade sig och log.  

Skratt hördes och åter igen stirrade tre par ögon åt mitt håll.  

- Har vi en specialare här eller sa Inger?  

- Nja , sa jag men lite detektivarbete kan jag väl , vi är väl ett team.  

-Då skulle du ha väckt oss medetsamma. Förresten , hur kom han in och när?  

Jag berättade det och så slog vi oss ner allihopa.  

- Vi måste komma på en plan för att få ut hans bror. Det stora problemet kvarstår , vi vet inte 

var dem håller honom fången och vem boven i dramat är. Det får du Inez kolla , det är du 

som har dem bästa kontakterna inom krim, men kom ihåg , ingen polis.  

-Okej, sa Inez.  

- Hahahh. . Skrattade Igge, dem känner säkert er redan. Hela poliskåren. Har ni verkligen 

inte hjälpt dem med några brott?  

- Neeh. . Sa vi allihopa nu och bara skrattade som tokar!  

Stackars Igge , han vet inte vilka kvinnor han har anlitat.  

-Okej Igge .Vi säger det här till dig men då får du behålla det för dig själv.  

Tror du oss om vi säger att vi är kvinnorna med Ina. Inger , Isabelle, Inez och Iris. Som 

pysslar med lite detektivarbete vid sidan av.  

-Jisses alltså , då får jag hem min bror ikväll oskadd! Yes!  

 

-Jadu Igge , planering och åter planering.  

Var va det nu du skulle lämna pengarna, inne i telefonautomaten utanför centralstationen 

eller ? Och bara i hundralappar , ojoj. . Denna person som kommer och hämtar pengarna får 

sig en käftsmäll. 

Men vi måste klura ut var han håller din bror gömd.  

Din bror måste ha någon ovän eller en avundsjuk kompis kanske.  

Vad har din bror för yrke ? Sa Iris.  

Han är pilot sa Igge.  

- Jisses Amalia sa Inger. Då förstår jag varför dem tagit honom. Dem tänker säkert använda 

honom som knarkkurir eller 'pengatvättare' .  

Är han rik eller ?  

-Nja , vi fick ärva en del pengar av en avlägsen släkting från Finland sa Igge.  

- Hahah. . Såklart det är från Finland , Iris har ett band till Finland, hennes mamma är från 



Finland och hon pratar finska flytande.  

Det blir bara bättre och bättre det här.  

Vet du om den här släktingen har någon som bor här mer än ni då? sa Inger.  

- Nej, det vet jag inte, till det hela så är min bror en väldigt duktig affärsman med pengar , 

han placerar dem i olika aktier och sen har ökat värdet på dem.  

Han har nån slags maskin i huvudet för han vet precis när han ska sälja dem innan dem 

sjunker i värde. Sen väntar han en dag och köper och säljer , så håller han på. Så han har 

säkert pengar i madrassen , , skrattade Igge.  

 

-Vilken bror du har , är han gift ? sa Isabelle , snygg ? För han verkar va en clever guy.  

- Nej, faktiskt inte. Många säger att han påminner om Mel.Gibson för han har samma 

ögonfärg, sådär klara och blå sa Igge.  

- Farligt farligt sa Isabelle.  

- Hörru du du, sa Iris , nu ska vi faktiskt diskutera andra saker. Fritagning och hur vi skulle 

göra med pengarna.  

- Det är lugnt sa Igge, jag har vart med om så många historier med min bror, skulle kunna 

skriva en bok om honom sa han med ett rått skratt.  

- Vad har vi gett oss inpå flickor sa Iris? Vi kanske ska avstyra detta. . Dilemma. .  

Vad sjutton skulle vi göra ? Strunta i alltihopa och kontakta det riktiga  

polisväsendet denna gång.  

- Hallå Hallå sa plötsligt Igge , nu kan jag ha en idé var hans finns, förresten heter han Ismo , 

glömde säga det, vågade inte . . men i alla fall så har vi ett  

gammalt ruckel till stuga utanför stan i närheten av Irsta heter det visst.  

Nu kunde inte kvinnorna hålla sig för skratt , finns det bara namn och ställen på I eller. . ?  

- Våran mor tyckte om bokstaven I för den påminner om igelkottar sa Igge, hon har alltid 

månat om dessa varelser, hon kunde ha ett helt stim av dem utanför torpet och så gav hon 

dem mat.  

- Jaja, men ska vi ta och åka till den där stugan eller ? Sa Inger.7  

- Visst , men då måste vi ta någon av era bilar för min känns igen på långt håll, den är 

knallgul sa Igge.  

- Vi tar min sa Isabelle , det är en liten skön pärla som jag har döpt till Illern.  

Igge började garva så mycket nu att det inte gick att stoppa honom.  

- Sa du en skön liten pärla , illern. Voi voi!! Nu kom det några ord på finska till och med från 

honom.  

Tiden va knapp så vi skred till verket, gick ut till garaget där Illern stod.  

Svart som natten och en skåpbil.  

 

Vi satte oss alla i bilen , Igge satte sig bakom ratten och Isabelle gav honom nycklarna och 

bad honom va försiktig med hennes pärla. Han lovade dyrt och heligt att lyssna på henne.  

Han körde till och med sakta och mjukt , kände knappt att han bromsade.  

Till slut sa han att han varit chaufför till en minister Ilpo.  



Detta äventyr kan inte sluta mer än olyckligt!!  

 

- Snart är vi framme sa Igge , ser ni en skamfilad stuga längre in på  

grusvägen?  

- Jadå , kom det i korus , men kör inte ända fram sa Iris. Nu måste vi tänka efter lite , hur 

tänker den där människan som håller din bror fången.  

Okej, nu går vi ur bilen allihopa och Isabelle får krypa dit och kolla in läget om vi ser någon.  

Mycket riktigt , Isabelle kröp som en iller med huvudet guppandes fram och tillbaka. Kunde 

inte annat än skratta åt hennes stil fast jag sett detta tusentals gånger.  

Hennes hand åkte plötsligt upp och visade tummen upp vilket betyder att allt är ok samtidigt 

som det finns ett kolli inom räckhåll!  

Isabelles egen iakttagelse !  

Wow!! Nu viftade hon som en tok och vinkade med handen 'hitåt' nu!! 

 

Vi blev så till oss utav Ingers vinkande att ingen tänkte sig för utan alla skulle prompt 

springa iväg.  

Isabelle stoppade oss och skakade på huvudet och sa:  

-Men vad har hänt med I-gänget ?  

Då vaknade vi och grupperade oss i led som på spioners vis.  

Först Iris , sen kom Inez, Isabelle och sist Igge.  

När vi kom närmare stugan så helt plötsligt utan förvarning springer Igge fram som en 

skadeskjuten kanin och skriker ajajaj. .  

- Kom och hjälp mig någon. Sen kastar han sig på marken och håller sig för magen där det 

har bildats en blodpöl. . Va sjutton, hur har han blivit skadad hinner jag tänka när en person 

kommer ut från stugan och ser Igge ligga  

på marken. Vi alla andra har fattat galoppen nu och har krypit under några grenar.  

Mannen kommer fram till Sigge och ska böja sig ner för att se vem det är men han hinner 

inte så långt, nu kommer brorsan ut från stugan och kastar sig handlöst över mannen. . 

Mannen vart så chockad när Ismo, Igges bror kom utspringande sådär och kastade sig över 

honom att han bara låg där.  

Nu reste sig Igge upp utan smärre problem.  

Bröderna kramades och Igge frågade Ismo hur han mådde efter omständigheterna?  

- Bra sa Ismo men nu tar vi den här skurken och åker med honom till polisen , den riktiga 

polisen.  

Vi skrattade som tokar för nu kom vi fram ur vårat krypin allihopa.  

-Jag skulle vilja vinna presentera dektivgänget , Inger, Isabelle, Inez och Iris.  

Dem har varit en klippa åt mig. Riktiga kvinnor.  

Ismo kom fram och tog var och en av kvinnorna i famnen , gav dem en varm kram. Nu sätter 

vi fart innan den där typen vaknar ur sitt komaläge.  

Jag berättar allt sen , hur han lyckades övermanna mig.  



 

Ismo högg tag i herrn och lyfte upp honom som en vante.  

Man såg musklerna spela under kläderna. Vilken man tänkte Isabelle. 

Vi tågade alla mot bilen , föste in mannen bak i bilen med bundna händer och fötter ifall han 

skulle ge ifrån sig nåt ljud.  

Vilken otrolig deckare det skulle bli av detta spektakel tänkte Iris när hon satt där i sina egna 

tankar.  

Iris hade flera deckare som fått pris för 'Den mest spännande och roligaste historien' !  

Tänk att få komma hem och slå sig ner vid datorn för att få ut allt som hänt dem senanste 

dagarna till något hemskt och riktigt ruskigt!!  

Det kliade i fingrarna utav iver.  

 

Nu är vi strax framme sa Igge , snälla söta damer. Låt mig få gå in till polisen och berätta min 

historia.  

- Okej sa alla damerna, du får den stora äran!  

Så vi satt kvar i bilen och väntade och väntade . . .  

Till slut kunde vi inte hålla oss utan klev in på polisstationen och där möttes vi av så stora 

skrattsalvor att vi funderade vad som pågick.  

 

Polischefen kom fram till oss och gav oss en varsin kram.  

-Vilken historia ni skapar varenda gång ni ska ha en 'egen tjejkväll' !  

Vad ska denna deckare heta Iris ?  

Glada Oxens coola damer eller ?? Sen skrattade han som en tok!!  
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