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personerna:

katinka

Katinka, 11 år, är född på cirkusen 
och hon har bott på Cirkus  

Pommery i hela sitt liv.

kaspar

Kaspar, 11 år, är en av världens 
bästa jonglörer. Den sibiriska tigern 

Tiger är Kaspars bäste vän. 

Fernand pommery

Cirkusdirektör Fernand  
Pommery älskar cirkusen men  
ännu mer älskar han äpplen.

inGa-Britt

Inga-Britt är barnens privatlärare. 
Hon trivs inte med livet på  

cirkusen. 
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personerna:

CLoWnen JaCk

Jack surar och muttrar hela  
dagarna. Men han är en fantastisk 

clown. Han gör alltid succé.

keeGan

Keegan är cirkusens djurskötare. 
Han behandlar djuren illa,  
och pressar dem för hårt.

tuLLinGe-tarZan (t-t)

Tullinge-Tarzan är tigertämjaren 
som är rädd för tigrar. Som tur är 

får T-T hjälp av Kaspar.

mamma oCh pappa

Pappa Kahn kommer från Mongoliet och 
arbetar som ”Starke mannen” och mamma 

Katja kommer från Ryssland och går på lina.
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proLoG

       aspar stirrar in i väggen. 
Han sitter på cirkusfiket och dricker läsk.
Men nu måste han ställa ner flaskan.
Han måste gnugga sig i ögonen.
Det kan inte vara sant, tänker han.
Men han ser ändå klart och tydligt hur 

en kaffekopp svävar fritt i luften.
Han vänder sig om. Han letar efter 

osynliga trådar. Han letar efter svaret.
Runt omkring sitter fullt av cirkusarbe-
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tare. De är proffs på hur man luras. Men 
alla stirrar lika förvånat på koppen som 
svävar framför dem.

Kaspar sitter mitt i hjärtat av Cirkus 
Pommery. Men det här är ingen cirkus-
föreställning. Inga trolleritrick. Kaffe-
koppen svävar faktiskt. Han ser det klart 
och tydligt. Det här är allvar.

Han hör hur folk viskar runt omkring 
honom:

– Vi verkar ha fått in ett spöke på  
cirkusen.

Kaspar ryser i hela kroppen.
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kapiteL 1

Cirkusen kommer!

       ågra dagar innan Kaspar är med om den 
flygande koppen på cirkusfiket sitter Katinka  
i stallet och funderar.

Jag måste komma ihåg första hoppet  
i kväll, tänker hon. Och volten och över-
gången …

Hon brukar inte vara nervös. Hon är en av 
stjärnorna på cirkusen och kan göra nästan 
vilka konster som helst på en hästrygg.

Men det är någonting särskilt i kväll.  
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Det är första gången hon och hennes bror 
Kaspar ska göra ett så här svårt nummer, 
och hon känner sig orolig.

Hästarna leds in och hon blir lugn 
direkt.

Men när hon stryker sin älskade Lo-
renzo över mulen så ryser hon till. Han 
har ett långt sår på kinden, som om någon 
har piskat honom med ett rep.

– Den där idioten Keegan, säger hon 
för sig själv. Hur kan han kalla sig djur-
skötare?

Keegan är galen och bryr sig bara om 
sig själv, tänker hon. Han har alltid skrikit 
åt djuren, men nu verkar han ha börjat slå 
dem också. Hur kan han tro att hästarna 
ska lära sig konster bättre om man är elak 
mot dem?!? 

Katinka plåstrar om Lorenzo och undrar 
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om hon ska skälla ut Keegan. Men han är 
stor och stark och jobbar som djurskötare. 
Och hon är bara en flicka som tycker om 
hästar. 

Han kommer att hånskratta åt mig, 
tänker hon. Fast egentligen kan man säga 
att det är jag som tar hand om hästarna 
här på cirkusen.

Katinka hatar Keegan. Men hon vet 
inte hur hon ska stoppa honom. Om hon 
berättade vad hon misstänker skulle säkert 
ingen tro henne.

Jag måste prata med Kaspar om det här, 
tänker hon. Så här får det inte gå till. Och 
jag borde nog prata med mamma eller 
någon annan vuxen också. Egentligen 
borde direktören få veta, men tänk om   
det inte är Keegan. Om jag bara kunde ta 
honom på bar gärning.
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Hon avbryts i sina tankar. Det känns 
annorlunda i stallet. Det är någonting 
med hörnet bredvid Lorenzos box. 

Först kan hon inte riktigt se vad som 
saknas. Men när hon tittar efter närmare 
märker hon att det är tomt på väggen.  
Alla hennes medaljer och pokaler som 
hon har vunnit i hopptävlingar brukar 
vara just där på hyllan. Men nu är de  
försvunna.

Hon fryser till i hela kroppen. Någon 
har tagit det allra finaste hon äger!

Pokalerna är belöningen för alla timmar 
hon har tränat på hästryggen. Priserna 
visar att hon verkligen kan någonting.

Hon kokar inombords. Hon knyter 
nävarna som om hon tänkte börja slåss. 
Hon skriker rakt ut: 

– Kamelbajs också!!!
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Hon sätter sig långsamt ner och försöker 
tänka klart.

Vem? är den första tanken som dyker 
upp i huvudet. För mig är de ju värda 
miljoner. Men vem annars vill ha mina 
pokaler?

Hon har aldrig haft en tanke på att 
någon skulle kunna stjäla här inne på  
cirkusen. Här känner alla varandra. En 
tjuv på cirkusen vore omöjligt.

Keegan, tänker hon surt. Det finns bara 
en person på cirkusen som vill henne illa, 
och det är han. Bara för att hon är bättre 
på att ta hand om hästarna än vad han är.

Katinka stannar till. Hon hör ett märk-
ligt ljud inifrån boxen bredvid. Det låter 
som metall, men det är inte hästskor som 
klapprar mot trägolvet. Det låter mer som 
två ihåliga metallföremål som slås mot 
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varandra. Och konstigast av allt: hon hör 
en mansröst som fnittrar förtjust. 

Hon springer in i boxen. Men ingen är 
där. 

Hon ser stalldörren slå igen med en 
smäll bara någon meter ifrån henne. 

Hon slänger sig mot dörren och drar 
upp den, men ingen står utanför. 

Det enda hon hittar är locket till en av 
sina största pokaler och en liten  
men vacker guldmedalj.

Katinka kliar sig i  
huvudet. Hon förstår  
ingenting.

Cirkusdeckarna_Spokmysteriet.indd   15 2010-02-16   16.44



16

kapitel 2

De fantastiska
tvillingarna

      
       aspar jonglerar utanför stallet. Han trä  nar 
inför kvällens föreställning. Han ska stå på 
en häst och jonglera med sex dyrbara fioler. 

Han skrattar för sig själv. Så särskilt 
dyrbara är de ju inte. Det är bara som det 
står i reklamen. Det går faktiskt knappt att 
spela på dem.
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Men det låter ju bättre att säga att de 
är värdefulla.

Kaspar tycker att det är lite överdrivet 
att kalla honom för ”Världens bäste jong-
lör” på den nya affischen. Visst är han bra. 
Kanske en av de tjugo bästa, men inte 
världsbäst. Och han är ju bara 11 år. Han 
har fortfarande mycket kvar att lära.

Man kan inte bli annat än bra när man 
har vuxit upp på en cirkus, tänker han. 
Här finns ingenting annat att göra än att 
träna och uppträda.

Han föddes i själva cirkustältet. Två 
minuter efter sin syster Katinka. Och han 
får ofta höra att han är lillebror. Katinka 
brukar retas och säga att han alltid har 
kommit sent, ända sedan han föddes.

De gjorde sitt första uppträdande till-
sammans som treåringar. Då rullade de 
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runt hela manegen med supersnabba 
kuller byttor. Och publiken jublade.

Ända sedan dess har de varit ”The 
Fabulous Twins – De Fantastiska Tvil-
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lingarna”. Men Kaspar tycker inte alls om 
att de klumpas ihop som ”tvillingarna”. 
Han vill att de ska få vara två olika personer.

Sedan de började med kullerbyttor har 
de provat på det mesta man kan göra på en 
cirkus. Hästarna är Katinkas specialitet, 
och jongleringen hans. 

Men båda kan göra volter och trapets-
nummer. Katinka är väldigt vig och Kaspar 
är bra på att balansera. 

Nu står Kaspar utanför stallet och tränar. 
Han är helt i sin egen värld. Han hör inte 
allt stök och spring runt omkring sig. Folk 
rusar med stolpar i händerna, några har 
djur på släp, två gubbar tjafsar och bråkar.

Men Kaspar bryr sig inte. Blicken är 
riktad rakt framåt och fiolerna viner runt 
omkring honom. Han har full kontroll.

Men så ser han i ögonvrån hur Katinka 
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smyger omkring inne i stallet. Det verkar 
som om hon letar efter någonting.

Han plockar ner en fiol i taget och 
lägger dem på marken. Sex fioler efter 
varandra, som om det vore hur lätt som 
helst.

Han blir förvånad när han hör applåder. 
Det är folk som står utanför staketet och 
tittar på hans konster. De klappar händer 
och busvisslar. De har aldrig sett en sådan 
show förut.

Men Kaspar är van. Han ler och bugar 
ända ner till marken. Precis som han brukar 
göra. Sedan smyger han in till djurstallarna. 
Han måste få veta vad hans syster är på 
jakt efter.
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