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Нов случай  
в Детективското бюро на животните

Беше най-обикновен, сив вторник, когато изведнъж телефонът в 
офиса на Детективското бюро на животните звънна.

Карл Бернер се беше надвесил над бюрото и хъркаше така силно, че 
моржовите му мустаци потреперваха. В разцвета си пенсионираният 
детектив бе такъв експерт, че дори кръстиха един столичен площад 
на него – площад „Карл Бернер”. Вече бе поостарял, заради което 
бе започнал да върши нещата по-лежерно. Слухът му не беше като 
едно време. Въпреки че телефонът нетърпеливо звънеше до главата 
му, той не чу нито звук.
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Миря се беше заела с тежка тренировка на бягащата пътека. Хи-
перактивната норка тичаше по лентата, а междувременно удряше и 
риташе горе и долу като каратист. Въпреки бойните викове „хиааа”, 
тя чу телефона веднага. И страшно се зарадва.

– Ура! – изръкопляска тя и подскочи.
За съжаление се приземи върху лентата, която се движеше с мак-

сималната скорост от 21 километра в час. Лекото ѝ телце литна във 
въздуха. Миря кацна право в едно чекмедже с документи, което се 
плъзна и се заключи. 

Колкото и да удряше тя, то не се отвори. Единствената ѝ утеха бе, че 
това беше чекмеджето с нерешените случаи. Вътре имаше достатъчно 
място, тъй като Бюрото нямаше навик да оставя нерешени случаи.

Честно казано, другите шкафчета също не бяха особено пълни.
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Детективското бюро се намираше в Нордлунд – малко крайбрежно 
градче далеч на север. Беше толкова студено и негостоприемно, че 
престъпниците рядко се осмеляваха да дойдат. А ако някой все пак 
се доближеше до региона, то бе по-разумно да си стои на закрито, 
защитен от вятъра.

Но това, че телефонът звънеше, можеше да означава само и един-
ствено, че се задава нов случай. Миря бурно и нетърпеливо блъскаше 
заключеното чекмежде.

– Пусни ме! – викаше тя на чекмеджето. – Трябва да вдигна теле-
фона!
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За щастие, Нора, идваща от „Хавнегата”, чу звъненето. Тъкмо се 
връщаше от училище. Както обикновено, беше ѝ се наложило да върви 
срещу силния вятър, който винаги духаше откъм морето. Тя разпозна 
звъненето веднага, защото нямаше друг телефон, който да звъни така 
неистово, както старият телефон върху бюрото на Карл Бернер. Ако 
имаше нещо, което тя бе научила като стажант-детектив в Бюрото на 
животните, то бе, че в редките случаи, когато този телефон звъни, то 
е за нещо важно. А когато Карл Бернер не вдига, това може означава 
само едно: заспал е.

Нора отвори вратата и хукна нагоре по стълбите, колкото се може 
по-бързо. От всички в класа Нора бягаше най-бавно на дисциплината 
60 метра. Но наумеше ли си да направи нещо, никога не се отказваше. 
Подскачаше с тежките си ботуши и се хвърли към бюрото, където 
телефонът дрънчеше нетърпеливо. Точно когато звъненето спря, тя 
вдигна слушалката. 
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– Детективско бюро на животните! – извика тя без дъх.
– Тъкмо щях да затварям! – в другия край на слушалката се чу 

горчив момичешки глас. На Нора ѝ се стори познат.
– Видях ваша обява в Универсалния магазин, но ако искате да 

имате работа, то трябва да се научите да вдигате телефона! – изписка 
момичето.

Нора отговори възможно най-учтиво:
– С какво мога да ви бъда полезна?
– Котката ми изчезна! – рече гласът в телефона.
Нора бе все по-уверена, че познава този глас.
– Турдис?! – попита тя. – Ти ли си?
– НОРА?! – изкряска Турдис. – Не е възможно точно ти да си в 

Бюрото!
– Как да не е! Аз съм стажант!
– Не! – извика Турдис. – Все пак ти си тази, която открадна котката 

ми!


