


– Mannen som äger campingen, för
klarar Maja. Han sa det när jag ringde. 

”Fråga bara efter Gunnarsson”, sa han.
De går in i huset. Där inne står 

konserv burkar och paket på olika hyllor.
– Hallå, ropar Lasse. Är det någon 

här …?
Men ingen svarar.
– Han är inte här, säger Maja. Vi går ut 

och kollar.





Lasse, Maja och Miranda går runt en 
stund och letar efter Gunnarsson. Men 
ingenstans kan de hitta honom.
– Han är kanske inne i stan och handlar, 

förslår Lasse.
– Jag tycker att vi sätter upp tältet där ute 

på gräsmattan, säger Miranda och pekar.
– Och sedan badar vi, säger Maja.
Lasse går och hämtar tältet, och 

Miranda släpper lös Sylvester. Han  
klättrar genast upp i den höga  
flaggstången som står mitt på  
gräsmattan. 
– Det är bra, säger Miranda.  

Nu vet vi var vi har honom.
Sedan hjälps de åt  

med tältet. 



När de nästan är helt klara, kommer två 
pojkar springande från en av husvagnarna. 

De har badbyxor på sig och ser precis 
likadana ut. De tjuter och skriker.
– De måste vara tvillingar, viskar Miranda.
– Men vad gör de! ropar Maja. 



De två pojkarna springer i full fart så 
nära tältet att de snubblar på linorna. 
Tältduken rasar ihop och pojkarna ram
lar omkull på gräsmattan.
– Slog ni er pojkar? ropar en kvinna 

i bikini från husvagnen som pojkarna 
kom ifrån.



Tvillingarna skakar bara på huvudet 
och springer vidare ner till sjön.
– Simma lugnt grabbar! skriker en man 

bakom ryggen på kvinnan i bikini.
– De rev ner vårt tält! ropar Maja till 

mannen och kvinnan i husvagnen.
– Ja, se pojkar, skrattar kvinnan, 

och drar igen dörren.





Argt sätter Lasse, Maja och Miranda 
igång att resa tältet igen. Till slut är de 
färdiga. Lasse torkar svetten ur pannan 
och säger:
– Nu hoppar vi i plurret.
Då flyger dörren upp till nästa husvagn. 

En man som är alldeles röd i ansiktet 
kommer ut.
– Trollkärring! skriker han in i hus

vagnen. Jag tror inte ett ord på det där!
Sedan smäller han igen dörren efter sig. 

Lasse, Maja och Miranda tittar 
förvånat på varandra.





– Javisst ja, säger Gunnarsson. Det var du. 
Ni ville visst tälta.

Lasse berättar att de redan har satt upp 
tältet. Sedan betalar Maja och skriver på 
ett papper där de lovar att följa reglerna 
på campingen.
– Vem är det som du är så arg på? 

frågar Miranda.
Gunnarsson tittar på Miranda. 

Sedan får han en rynka mellan 
ögonen.

– Hon heter 
Tahita, säger han.



– Kom med så får ni se, 
säger Gunnarson och tar 
med sig Lasse, Maja och 
Miranda ut ur butiken.

Där ute pekar han på 
ett stort vitt flöte som  
ligger och flyter mitt i 
sjön.

– Jag har 
fiskat i två 

veckor nu. I sumpen 
där ute finns det nästan 
trettio kilo kräftor.
– Vad är en sump för 
något? frågar Miranda.

– Det är som en 
stor bur, förklarar 
Gunnarsson. 



Kräftbur Kräftsump 30 kg kräftor 9000 kronor!

– Kryper kräftorna in i den stora 
buren? frågar Maja.
– Nej. Det märks att ni är från stan! 

skrattar Gunnarsson. Man 
fångar kräftorna i små 
burar och sedan lägger 
man fångsten i den stora 
buren.

– Aha, säger Maja. 
– Och nu finns det kräftor för nio tusen 

kronor i sumpen! 
– Oj, säger Lasse imponerat. 
Gunnarsson tittar argt bort mot 

Tahitas husvagn och säger:
– Och så säger den där Tahita att det 

ska gå dåligt för mig. Ha!



Kapitel 5

En försvunnen kniv

ahita ställer sig längst ut på bryggan. 
Hon gör kast efter kast. Och draget 

landar med ett litet plopp 
på nästan precis 
samma ställe varje 
gång. Lasse står och 

tvekar vid strand
kanten. 



Visst är det skönt i vattnet – ja, nästan 
ljummet. Men Lasse funderar på de där 
stora fiskarna som kanske finns där ute. 
Tahitas lina håller för två hundra kilo, 
tänker han, och huttrar faktiskt till lite. 

Miranda och Maja går upp från vatt
net och Sylvester kommer skuttande från 
några buskar. Tillsammans springer de 

längst ut på bryggan och hoppar i 
sjön igen. Men inte Sylvester 

förstås. Han stannar kvar 
på torra land. 

  Maja dyker upp och  
skakar vattnet ur håret.



– Den är borta! Min bästa svampkniv, 
skriker han. Någon har tagit min kniv!
– Det är Mulle Berg, viskar Tahita 

bakom Maja.
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Maja tar ett steg fram och säger till 
Mulle:
– Vi kanske kan hjälpa till? Hur såg 

kniven ut?
Utan att titta på Maja svarar Mulle:
– Ett blått skaft, med ett 

knivblad i den ena änden 
och en liten borste i den 
andra. Jag måste ha den 
när jag rensar min svamp.

Lasse, Maja och Miranda börjar hjälpa 
mannen att leta. Han är väldigt upprörd. 
– Har du hittat mycket svamp? frågar 

Lasse, för att lugna ner honom lite.
Då stannar Mulle Berg upp och tittar 

på Lasse. 
– Nej, säger han. Jag menar … När jag 

hittar svamp – då måste jag ha kniven.
Alla hjälps åt att leta en stund.  



När Lasse, Maja och Miranda har ätit 
klart, bäddar Miranda ner Sylvester i 
en liten sovsäck i tältet. Han är så trött 
så han gäspar. Sedan går de bort till det 
lilla huset där de kan diska.
– Jag tror att det är bröderna Bacon 

som har snott våra kantareller, säger 
Lasse och torkar tallriken som Maja 
räcker honom.
– Det kan vara de, säger Maja. Men 

det kan också vara Mulle. Han är ju 
tokig i svamp.

– Eller Gunnarsson själv, säger 
Miranda. Han sa ju att han 

älskar kantareller.



– Den enda som vi kan stryka från lis
tan är Tahita, säger Lasse. Hon var ju 
med oss på bryggan samtidigt som kan
tarellerna försvann.

Så går de tillbaka till sitt tält. Full
månen lyser nu vit över trädtoppar na. 

De säger god natt och kryper ner 
sida vid sida i sina sovsäckar. 


