
     Finn er klatret helt op i toppen af et højt grantræ. 
   Der sidder han og gynger frem og tilbage, 
     da han pludselig hører et brøl. 



“Finn, for hulen,“ vrisser hans far. 
   “Dit værelse ligner snart en losseplads. 

Du må se at få ryddet op?“

    Han bliver så forskrækket, 
   at han falder ned fra træet 
  og med et sæt vågner i sin seng.

 Det er Finns far, som er kommet ind for at vække ham. 
 Og selvom han kiggede sig godt for, kom han alligevel til at træde på en legoklods.  
 Finn ved godt, at det gør vildt ondt, når man har bare tæer. 



 Finn hopper ud af sengen og og samler klodserne sammen. Så lægger han sine 
tøjdyr og bilerne op i legetøjskassen. Nu kan man igen se billedet på gulvtæppet.



I hjørnet finder Finn sin detektiv-kuffert med stempelpuden til fingeraftryk, 
et forstørrelsesglas og et langt reb. Fint nok! Den kuffert kan han nemlig godt 
bruge nu. For han en lige på vej ud i verden for at opleve noget spændende.

Far er helt overrasket over, hvor fint der kan blive på Finns værelse. 
Han klapper ham anerkendende på hovedet .

“Og så er dit detektivudstyr oven i købet dukket op igen, ser jeg.“

“Ja, nu skal jeg ud at fange nogle banditter,“siger Finn.

Hans far løfter øjenbrynene. “Hvor vil du finde dem?“
Finn tænker et øjeblik. “Tyvene kommer næsten altid 

ind gennem haven, så jeg lægger mig på lur der.“
“Ja , vi ville jo ikke være glade for at have sådan 

nogle typer rendende,“ nikker hans far. 

“Så det er en god ide.“



I haven spænder Finn rebet ud i det høje græs mellem nogle træer. 
Man kan slet ikke se det. Det skal være en fælde  – en snubletråd, 
som forbryderne vil falder over, hvis de kommer.

Så lægger han sig på lur bag æbletræet og venter.



Finn ligger og venter ret længe, uden at der dukker nogle  op. 
 Men så kommer hans søster Fanny, som sædvanlig går hun 
                            og læser med næsen helt nede i en bog .

Og før at Finn når at advare hende,
falder hun og lander, lige så lang hun er, 
midt i Mors blomsterbed. 




