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– Men, det här är ju inte bibeln, säger 
hon. Det här är ju … telefonkatalogen!

Först är det alldeles tyst i kyrkan – 
sedan hörs ett fniss. Och så ett till. Och 
ännu ett …

Så börjar hela kyrkan att skratta. Men 
biskopen skrattar inte. 

Hon tar i stället av sig mitran och kliar 
sig i huvudet. Hon kliar och kliar. Sedan 
tittar hon in i hatten och skakar den.
– Det är någon som har lagt myror i 

min mitra! Vem är det som har gjort det?
Nu skrattar publiken ännu mer. Till 

och med den gamle prästen fnissar till 
lite. Biskopen torkar sig i pannan med 
baksidan av handen. Nu börjar hon bli 
arg. Det blir tyst igen i kyrkan.
– Vet ni vad Jesus sa till syndarna  

i templet?
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Maja drar igen fönstret och sedan 
står de tysta en lång stund. Ett svagt 
ljus från lamporna ute på gatan silar in 
genom de höga fönstren. Annars är det 
alldeles mörkt och stilla inne i kyrkan. 

Maja tar fram en ficklampa ur rygg-
säcken. Hon lyser på predik-stolen och 
upp på den stora orgeln som står på 
läktaren längst bak i kyrkan.
– Det är lite läskigt, säger Lasse.
– Du menar med alla döingar som 

ligger begravda här under golvet?  
säger Maja.
– Usch, säg inte så där, svarar Lasse.

Nej, jag tänkte på att det kanske  
kommer någon. Vad ska vi säga då?
– Vi säger kvack, kvack! skojar Maja, 

och så säger vi att vi letar efter paddor.

Lasse skrattar åt Maja som nu lyser 
upp på Jesus-skulpturen som hänger  
från taket.
– Han har fortfarande badbyxorna på 

sig, konstaterar Maja. Men hur gick  
det till när han fick på sig dem?
– Den som gjorde det, måste  

ha klättrat upp på en  
stege, säger Lasse. 



– Det ska bli roligt att se hur det går i 
dag! hör de Sigge Jansson säga till fröken 
Gun.
– Kom Maja, säger Lasse när de är inne  

i kyrkan. 
Han drar med sig Maja till en trappa. 

Den leder upp till läktaren där orgeln står.
– Ett perfekt ställe för spaning, säger 

Lasse.

Uppe på läktaren öppnar Maja rygg-
säcken och tar fram en kikare och deras 
kamera. De spejar ner på de andra som 
börjar ta plats i kyrkbänkarna.
– Sigge Janssons ena skosnöre har gått 

upp, viskar Maja.
– Hoppas att han inte snubblar, säger 

Lasse. Då fortsätter väl cirkusen från i 
går.
– Ingen fara, säger Maja. Han har ställt 

sig på knä nu för att knyta det. Men …



– Ingen kräkla, ingen ceremoni – ingen 
ny präst, mumlar den gamle prästen nöjt.

Lasse, Maja, polismästaren och prästen 
följer henne ut genom porten. Fanny 
Winter har parkerat sin bil på gatan 
utanför kyrkan. Hon slänger gardinerna 
och väskan i baksätet. 
– Synd på gardinerna, suckar prästen. 

De var fina.
– Hej med er då, säger Fanny Winter.

– Men …, säger polismästaren. Jag som 
trodde att vi hade någonting …

Lasse och Maja tycker synd om polis-
mästaren. Han är nog faktiskt lite kär i 
den kvinnliga prästen. 
– Käre Randolf, säger Fanny Winter. Jag 

tror att det blir bäst så här. Det här med 
småstäder är nog ingenting för mig.
– Men hur ska du klara dig? frågar 

polismästaren.
– Det ordnar sig säkert, 
säger Fanny, och sneglar 

snabbt in i bilens baksäte.
Lasse och Maja ser att 
ett nästan omärkligt 

leende sprider sig i 
hennes ansikte.


