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Hvem har stjålet påskeegget? 

• Stian og Ali er på hyttetur på 
fjellet sammen med moren og 
faren til Stian. Lillesøsteren til 
Stian, Tiril er også med. Det er 
påskeferie og de skal gå på ski, 
spille kort og kose seg med 
påskeegg. På påskeaften skal 
de spise all sjokoladen i 
påskeegget.
•



Dette er familien 
til Stian, Ali og 
hunden Passop.



Stian og Ali koser seg, men 
Tiril synes ikke det noe gøy. 
Guttene leker ikke med 
henne og hun vil reise hjem
til vennene sine. Hun savner
vennene sine.



Stian og Ali blir detektiver

• De siste dagene har det begynt å hende
mystiske ting på hytta. I går, på skjærtorsdag
var kortstokken borte når de skulle spille kort. 
De lette overalt, men det ble ikke noe
kortspill. I dag er det langfredag og de har 
tenkt å gå på ski, men når de kommer ut er
Stian sine ski forsvunnet. Stian og Ali 
bestemmer seg for å gjøre litt detektivarbeid. 
De må samle spor, men først lager de en liste
over mistenkte.



De mistenkte

På nabohytta er familien Hansen. Det er
mor, far og en veldig rampete gutt på 5 
år.

Her ser du familien på nabohytta. 
Familien kommer alltid å spør om de vil ha 
kake, om de vil være med på tur, eller om 
de vil ha appelsin. Stian synes de oppfører
seg veldig mistenkelig. Stian skriver
mistenkt nr 1, Far Hansen og mistenkt nr. 
2 Mor Hansen.



På andre siden av veien ligger det en stor, fin hytte. 
Utenfor står det en svart bil. Den ser skummel ut og 
Stian skriver mistenkt nr. 2, Mann med hatt.

Her er mannen på hytta og bilen hans.



Ali tenker at det er flere 
mistenkte og skriver 
noen navn til på lista.
Sånn ser lista ut når de 
er ferdige.



På jakt etter 
spor

For å finne den skyldige må de lete etter spor. De 
ser etter fingeravtrykk og fotspor i snøen.

Under hyttevinduet finner de mange spor, både
noen små og store. Størrelse 44 minst. Faren til
Stian bruker størrelse 42 og moren til Stian bruker
størrelse 38. Da kan de sikkert stryke dem fra
lista.



Det har blitt kveld på langfredag. Ali våkner
og ser på klokka. Den er 00.05. Han hører
merkelig lyder utenfra. Han hvisker ut i
natta;

- Stian, Stian, du må våkne.

Stian setter seg opp i senga. Han hører også
lydene, de kommer fra hytta over veien. 
Hva er det som skjer?



De ser ut av vinduet og ser en dame 
komme ut fra hytta og gå bort til bilen. Hun 
har med seg en svart koffert og hun bruker
solbriller, enda det er midt på natta. De har 
fått enda en mistenkt.



Nå ser lista slik ut:



Når de våkner påskeaften, kommer Tiril 
og sier at påskeeggene også er borte. 
Guttene fortsetter å lete etter spor. De 
bruker kakaopulver for å se etter
fingeravtrykk på skapet der 
påskeeggene lå. De finner mange, men 
de vet ikke hvem sine fingeravtrykk det 
er. De finner også et hårstrå. Noen som
har lyst, langt hår har vært der.



Nå er det bare to 
mistenkte igjen



Plutselig kommer hunden 
Passop løpende. Den bjeffer og 
logrer med halen. Ali og Stian 
går sammen med hunden ut. 
Hunden løper mot vedboden.

Guttene ser at døra står åpen 
og de titter inn. Der ser de 
skiene til Stian, påskeeggene 
og kortstokken. Men hvordan 
har alt dette havnet i 
vedboden?



Innerst inne i kroken, 
ser de lyst, langt hår 
som stikker fram. Det 
er Tiril.



Tiril ville ikke være på hytta, hun
prøvde å gjemme alle tingene, slik
at alle sammen kunne reise hjem. 
Hun ville ikke være alene, men 
sammen med vennene sine. Nå
tar de alle sammen med seg 
påskeeggene inn i hytta. De spiser
sjokolade og spiller kort alle
sammen
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