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Til Sommerøya

ARILD FRANKMANN
– piperøykene skuteskipper som
har seilt på de syv hav.

TIRIL
– antakelig den tøffe
ste jenta i
Elvestad. Våger der
andre nøler.
Oppfinnsom og spor
ty, med god
peil på data.

DAVID OLSEN
– gråskjegget sjøulk som liker seg
best på bøljan blå.

JOHAN HALVORSEN
– stolt båteier med nesa i sky og
penger i banken.

OLIVER
iv. Ser det
– toppsmart detekt
atglad og
ingen andre ser. M
isk anlagt.
dypttenkende. Tekn
tyrlysten.
Snarrådig og even

ÅTTO
– ekte sporhund, m
ed nese
for mysterier.

EVEN RUD
– kaffedrikkende hobbysnekker
som liker å ta livet med ro.

KNUT «TJUKKEN» WALMAN
– tykkfallen mann som er
glad i mat, sommer og sol.

PETER BALKE
– rødhåret rotekopp med kunstneriske evner og et smil på lur.

Kapittel 1

FLYTE

Det var en fin sommerdag. Himmelen var
knall blå med bare noen få lette skyer. En
svak vind gjorde at lufta var varm, men
ikke stekende.
Tiril og Oliver lå på brygga med hvert
sitt krabbesnøre i vannet. Åtto lå ved siden
av dem og pustet dovent.
De kunne skimte de knuste blåskjellene
som var festet til klesklypene i enden av
snørene. En diger strandkrabbe kom gående
sidelengs i raske rykk. Den nærmet seg agnet
til Oliver, men stanset et stykke unna før
13

den gikk fram og satte klørne i skjellet.
Oliver halte den opp. Det var den fjor-

I stedet for å slippe snøret uti igjen, la
han seg over på ryggen og blunket med

tende den dagen, og en av de største de

øynene mot det dirrende sollyset. Høyt over

hadde fått. Han ristet den ned i bøtta til de

dem fløy noen måker rundt i sirkler.

andre og så hvordan den føk rundt langs

«Jeg kjeder meg,» klaget han og dro

kanten før den ble stående rolig og sprike

skyggelua ned i ansiktet. «Det skjer jo ikke

med klørne.

noe. Vi har fisket krabber i fire dager.»
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«Skal vi slippe dem uti igjen?» spurte
Tiril og dro opp sitt eget snøre.
«Gjør det,» svarte Oliver under lua. «Så
kan vi fiske dem om igjen i morgen.»
Tiril reiste seg, tok bøtta med krabbene
og helte dem ut over bryggekanten. Hun
ble stående og se dem forsvinne inn under

Hun kunne ikke se noen om bord, og det så
ikke ut til at den hadde noen kurs eller retning. Den bare drev med bølgene.
«Merkelig,» sa hun og satte den tomme
bøtta fra seg.
«Hva da?» spurte Oliver og dro skyggelua
opp fra panna.

tangklasene nede på bunnen før hun løftet

«Den båten der,» forklarte Tiril og pekte.

blikket. Sola sto høyt, og den tynne, grå

Oliver satte seg opp. Fjorden reflekterte sol-

linjen som skilte havet fra himmelen, dirret i
varmebølgene som flimret over vannet.
Det lå en båt og duppet på sjøen der ute.
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lyset og blendet ham. Han myste mot båten.
«Det er merkelig,» nikket han. «Den er
tom.»
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Kapittel 2

De ble stående på brygga mens båten

FORTØYD

drev nærmere. En måke kom flygende og
satte seg i akterenden.
«Den må ha slitt seg,» mente Tiril. «Kanskje den har hengt etter en større båt der
slepetauet har løsnet, eller så har den vært
dårlig fortøyd til en brygge.»
«Kanskje det,» sa Oliver og bet seg tvilende i underleppa.

Oliver sparket av seg skoene, vrengte av seg
T-skjorta og ble stående i badeshortsen.

Båten var ikke mer enn femti meter fra
brygga nå. Måka som hadde sittet på ripen,
lettet og fløy inn over land. I det samme
seilte en hvit sommersky foran sola. Fargene
ble mattere, og et lite streif av vind fikk Tiril
til å grøsse.

«Hva skal du?» spurte Tiril.
«Hente den,» svarte han og tok noen
skritt tilbake for å få fart før han stupte uti.
Åtto våknet av plasket og løftet vaktsomt
på hodet.
Oliver var flink til å svømme. Han svøm-

«Eller tenk om det er noen om bord,

te utover med raske, rytmiske tak. Da han

likevel,» sa Oliver. «Noen vi ikke kan se,

var ti meter unna båten, dukket han og

som ligger i bunnen av båten.»

svømte under vann. Åtto begynte å pipe,
men roet seg da Oliver kom til syne igjen
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rett ved siden av bå-

Han svømte fram til baugen, tok tak

ten. Han grep tak i

i tauet som hang der og la seg på ryggen

ripen, heiste seg opp

mens han trakk båten etter seg. Da han var

og kikket ned i den.

halvveis inne, måtte han ta en pause og ble

Så slapp han taket og

hengende i tauet mens han hvilte.

snudde seg mot Tiril

«Går det bra?» ropte Tiril.

inne på brygga.

Oliver bare nikket før han la på svøm

«Den er helt tom,»
ropte han.
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igjen og slepte den tomme båten med seg
helt inn til brygga.
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Tiril tok imot taustumpen og bandt den

hvordan den hadde fått det. Det virket som

fast. Båten var grå og laget av plast, og den

om det alltid hang skyer over øya, slik at

hadde brede tofter til å sitte på.

sola aldri skinte der.

«Hvor kommer den fra?» spurte hun.

Oliver dultet henne i siden.

«Mest sannsynlig fra Sommerøya,»

«Hørte du hva jeg sa?» spurte han. «Dette

mente Oliver og klatret opp på brygga. Åtto

er en sak for Detektivbyrå nr. 2. Vi må finne

logret og trippet rundt ham, yr av glede.

ut hvem som eier båten.»

Tiril kikket ut over vannet igjen. Sommerøya
lå et godt stykke fra land. Det var et fint
navn på en øy, men Tiril skjønte ikke helt
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Tiril smilte. Det var på tide med en ny sak.
«Kanskje det er finnerlønn?» sa hun
håpefullt.
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«Den har verken navn eller nummer,»
kommenterte Oliver og gikk om bord i
båten. Tiril fulgte etter ham for å se om det
var noe som kunne sette dem på sporet av
eieren.
«Den er ikke helt tom,» kommenterte
hun og plukket opp et tyggegummipapir.
«Stimorol,» leste Oliver. «Det hjelper oss
ikke mye.»
Åtto tasset bort til bryggekanten og kikket ned i den tomme båten. Han var også en
del av Detektivbyrå nr. 2. Til å begynne med
hadde de ikke hatt noe eget navn, de hadde
bare hengt opp et skilt på veggen der det sto
Detektivbyrå. Men siden de holdt til i kjelleren hos Oliver i Bakerigata 2B, sto det et
husnummer på veggen ved siden av skiltet.
På den måten hadde navnet blitt Detektivbyrå nr. 2.
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