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INSPECTOR POOH 

vspector Pooh lutade sig försiktigt bakåt i sim välinsuttna kontorsstol När 
stolsryggen nått så långt bakåt att det nästan kändes Som Om hela stolen 
skulle välta [utade han sig försiktigt framåt mot det överfyllda skrivbordet 

igen. Denna procedur upprepade han, djupt koncentrerad, ett tiotal gånger. 
När han var klar log han nöjt och tittade sedan nyfiket ner mot midjetrakten. 
I en veckotidning avsedd för damer, som Pooh som av en händelse råkat läsa 
några sidor ur när han sist besökte tandläkare, bade han fått reda på att 
«motion på arbetsplatsen med hjälp av de verktyg man där har till hands” var 
ett gott substitut till moderna gym för "den moderna kvinnan”. Sedan dess hade 
Pool varje morgon upprepat sin kontorsstolsböj även om han en gång blivit 
påkommen av en road Constable Tigger och tvingats hävda att det verkade 
vara något fel på fader. MiBjan, belägen under Poohs något skrynkliga marinblå 
skjorta och hans lån andiga slips såg också i Poohs tycke smalar ut än dagen 
tidigare. Mycket ti freds med detta småskuttade Pooh iväg till shire New 
Constabulary's n inskaffade Sf emaskin och programerade fram en 
Wwienermelangeka e med dubbla tillval av grädde. Efter mycket vinande och 
bubblande levererades en skålllet, brunsvart sörja som Pooh lärt sig acceptera 
somkafla, 

Tillbaks vid skriubordet funderade Pooh på om han skulle köra en omgång 
skriubordslädelyft men bestämde sigefter en viss tvekan för att måttlidhet var 
en dygd. Istället satte han sig och började betrakta skriubordets topografi. I 
högra hörnet fanns de högsta topparna : rapportskrivarberget och 
Rabbitmemobranten och i vänstra hörnet fannsdet balvböga kaffemuggs- och 
godispapperskullarna. I centrum fanns lågländerna med enskilda landmärken, 

gembögen, penstumpsbygget, kaffefläcksträsket och tjänstgöringsschemaöknen. 
Det sistnämnda utgjorde ett ständigt bekymmer. att fylla i tjänstgöringsscdjema 
var verkligen en uppgift Pooh drog sig för i det längsta och nu bade han lyckats 
undvika det så länge att Chief Inspector Inspector Robin börjat titta snett på 

"Honom. Med en suck tog han därför en vältuggad penna och började fundera 

över de senaste veckornas övertid. 

Man kanske skulle kunna röka ut de elaka bina, tänkte han. Hller så kanske 

man skulle kunna [ura iväg dem till en annan bikupa. I värsta fall så får jag 
välta dit en expert. Eventuellt. 

Inspector Poohs övertidsfundermgar avbröts av att Inspector Badger, Weasel 
och Toad lämnade Chief Inspector Robins kontor och en något irriterad 

Christopher Robin började se sig omkringi lokalen med hun ig blick. Poohs 

försök att sjunka ner lite bakom Rabbitmemobranten missbyckades dock totalt 
och Christopher Robin ropade till sig honom. 

Följaktligen lämnade Inspector Pooh sina övertid nderingar bakom sig, reste 
sig, gjorde ett papperskorshopp med sträckt fot och vandrade över för att höra 
vad chefen hade att komma mel. 

  
  

          
 



PERSONEN POOH 

Inspector Pool är en man i sina bästa år. Lagom lång, lagom 
tjock och med precis rätt mängd gråa hår vid tinningarna — 
om han får säga det själv. Han bor i ett litet, gammalt envå- 
ägs med tudelad ekdörr under namnet Winnie Sanders, 

en bit utanför Shire, åt Sjumilaskogen till 
Pooh är u karl, något som inte mrar honom nämnvärt. 

Han fördelar sin lediga tid, när han inte jobbar fd Shire 
Constabulary, mellan avslappning (med mat och kanske en 

0 bok — även om det sistnämnda inte är nödvändigt), en 

iten biodling och umgänge med sina kollegor, varav bästa vän- 
nen Piglet bor en bit bort. 
Pooh är över lund taget inte den som bekymrar sig särskilt 
mycket. Han är fullt tillfreds med sig själv och sin omvärld 
och han har inte kittills stött på ett len som inte gått att 

lösa genom en lång promenad och lite gnolande. Detta är också 
en kvalité som gjort Pooh mycket omtyckt bland sina kollegor, 
och särskilt då hans chef chi Inspector Christopher Robin 

som har ett särskilt gott öga ti [honom 

Förutom att vara glad i mat, promenader och gnolande är Pooh 
lite av en bobbyfilosof som gillar att betrakta sim omgiuni 
och tänka djupa tankar — i alla fall tycker han själv det. P 
är ju en självgod person, men lätt att tycka om. 

POLISEN POOH 

Inspector Pooh är en kriminalare många brottslingar gjort 
misstaget att underskatta. Genom sin eftertänksamhet, sitt 
ibland långsamma tal och lätt excentriska beteende har allt a 

för många dragit slutsatsen att Pooh varit korkad och lättlu- 
vad. Ett mycket stort misstag. Inspector Pooh är inte dum. Långt 
ifrån rodh är en polis som tänker sig för innan han agerar och 
som många gånger ser de enkla lösningarna när andra försö- 
ker krångla till det. Pooh löser brott för att han är genuint 

intresserad av vad han gör, för att han har en stor uyhkenbet 
och för att han tar sitt ansvar mot Shires medborgare på all 

var. 
Tillsammans med sina kollegor Inspector Piglet, Inspector 
Rabbit, Sergeant Kanga och Constable Tigger fortsätter 
Inspector Pooh att göra gatorna säkra. 

POOH OM SINA KOLLEGOR 

Chief Inspector Christopher Robin 
Pooh har mycket stor respekt för sin chef och vän. Trots att 

Christopher Robin är ett par år yngre än honom vet Pooh att 

Christopher Robins kunskap och omdöme är att lita på Cbief 
Inspector Christopher Robin tvekar aldrig att säga vad han 
tycker och är samtidigt beredd att försvara sina mannar i alla 

lägen och detta gör att Inspector Pooh är honom belt lojal 

Inspector Piglet 
Poohs närmsta kollega och bästa vän. Inspector Piglet är en 

liten och smal man med lätt sluttande axlar. Han gör ibland 

ett lätt nervöst intryck men Pooh vet att han är en av shires 

modigaste poliser och har sett honom utföra stordåd. Pooh och 

Piglet har jobbat ihop sedan de började inom polisen och är helt 

på samma våglängd. 

Inspector Rabbit 
Samnel Rabbit är en mycket energisk kollega som trots sina 

ibland vassa kommentarer är en mycket g00 vän. Rabbit har 
ett stort och många gånger mycket nyttigt ontaktnät av släk- 

tingar och vänner då han är väldi aktiv i Shires judiska 
rn Det är inte alltid lätt att hänga med i alla Rabbits 
alsbrytande idéer och planer, tycker Pooh, men till och från 

så fungerar de precis som han lovat. 

Sergeant Kanga 

Kanga är en ensamstående mor som nyss flyttat till Shire från 
Australien. Kanga är en kvinna med stor handlingskraft, 
snabba reflexer och stoiskt [ugn - något som Pooh tror att hon 

utvecklat genom att ta hand om sin vilda dotter Roo. Efter att 
inledningsvis varit lite osäker på Kangas kvaliteter har Pooh 
nu kommit att se Kanga som en mycket duglig kvinna med ett 
välfyllt skafferi och frikostiga portioner 

Constable Tigger 
Tigger är det senaste tillskottet till arbetsgemenskapen. Den 

unge halv-indiern är en vältränad man med energi nog att 

trötta ut till och med Rabbit och en vilja att visa vad han går 

för som är lika stor. Tigger backar inte för någonting och det 

är just det som gör Pooh lite nervös. 

  
  

käpphästar 

Stressa inte 
Krångla inte till det 
Sov på saken 

Jobba inte på fastande mage 

Ha tålamod 

arbetsredskap 

Anteckningsblock 

En välvässad penna 
En termos hett the 
En extra penna för säkerhets skull 

Ett paraply     

POOHS 5 VIKTIGA... 

slipsar 
Den med bin 

Den med den söta Disney-flickan på 
Den med får (eller kanske det är lamm) 

Den långrandiga som får mig att se smal ut 

Den andra med bin 

--Vänner 

Piper 

Rabbit 

Kanga 
Tigger 

Christopher Robin       
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SERGEANT KANGA 

anga tuggade fundersamt på underläppen, och skrev in 
K: ny webbadress. Inget napp där heller. Hon tittade på 

lappen med de nerkrafsade adresserna och strök ännu en. 
Bara tre kvar nu Vad skulle hon göra om bon nte hittade vad hon 
sökte? Roo undrade redan, om inte det här gav resultat skulle livet 
hemma bliv ännu mer outhärdligt än nu. Tyst förbannade Kanga 
allt vad musikindustri och tonårmgar hette och varför ihela friden 
hade Roo känt sig tvungen att skryta i skolan om sin signerade All 
Samts t-shirt just den här veckan? Och varför 1 hela världen hade 
inte de korkade superstjärnorna skrivit med vattenfast penna? 

Kangas tankar vandrade väg. Det var mycket med musik Just nu 
Borde hon ta u Piglets rave-ande med Christopher Robin, med 
honom själv, eller skulle hon låta det vara? Hon var ganska säker 
påatt Piglet inte visste om att hon hade sett honom på klubben här 
om veckan, men hon var helt övertygad om att han nte visste om 
att flickan han hade pratat med var Tiggers lillasyster. 

Nej, det var definitivt ingen bra vecka det här. 

Med en suck återvände Kanga till Internet, och sände en tacksam 
tanke till Tigger som hade sett till att datorerna fick en fast upp- 
koppling. Tre möjliga adresser kvar, sedan skulle hon vara tuungen 
att hitta på en riktigt bra ursäkt. 

Bingol Svart t-shirt, motiv från Pure shores, namnteckningar i 
silverpå baksidan. Lättad, fast motvillig, skrev Kanga in kontokorts- 
numret, och grimaserade åt de £ 49.99 som inte skulle kunna spa- 
ras till julresan till mamma och pappa på gården utanför Can- 
berra. 

Hon tittade på klockan 9.37. Vid sitt skrivbord några meter längre 

bort verkade Pooh belt absorberad av att gunga på stolen, och 

Rabbit satt och skrev på något som säkert var en bagatell, men 
oerhört viktigt ihans ögon. stiltjen var nästan överväldi nde, och 

med en skakning på huvudet tog Kanga upp en gammal stöldan- 
mälan. Stulna rosbuskar, varför i bela fridens namn hade det ären- 
det hamnat här? 
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PERSONEN KANGA 

Sergeant Kanga är en 35-årig kvinna som står med båda sina 

ganska stora fötter på jorden. Hon bor i en lägenhet i ett av 
Shires [ re områden tillsammans med sin dotter Roo och 

Constable Tigger som nyss examinerats från polishögskolan 
och behövde någonstans att bo. 

Kanga är född och uppvuxen på en gård utanför Canberra, 
Australien och hon utbildades på Canberra polishö kola. Ef- 

ter att Roos far dött under sin tjänsteutövning som brandman 
kände hon att familjen behövde miljöombyte och flyttade till 
Storbritannien där hon genast lick jobb på Shire New 
Constabulary på grund av sina goda vitsord. 
Kanga är effektiv och tar genast tag i alla problem som dyker 
upp och häpnar också för det mesta över hur många pro lem 

som dyker upp på grund av att folk inte genast tar tagi saker 

som dyker upp. Då Kanga vuxit upp i på landet är hon också 
mycket händig och kan fixa det mesta - allt ifrån kränglande 

motorer till dåligt skodda hästar. Ibland tycker Kanga därför 

att det är roligt att se hur fruktansvärt handfallna hennes 
manliga och mer teoretiskt orienterade kollegor kan bli när 
något går fel. Kanga vet att hon ibland kan bli lite väl morsig, 
särskilt mot Dottern Roo, men samtidigt har hon insett att nå- 

n ju måste se till att kollegorna, bestående av inbitna ung- 
harar, tar varmt på sig när de skall ut - och då kan det väl 

lika bra bli hon. Hon gillar det ju. 

POLISEN KANGA 

Sergeant Kanga är en mycket duktig polis som på grund av 
den utbildning hon fått i progressiva Canberra ibland fram- 
står som en utredare från en helt annan värld. även om Shire 
New Constabulary är datoriserat så är de flesta poliser där, 
inklusive Pooh och hans vänner, inte särskilt insatta i de fi- 
nare nyanserna. Kanga, däremot, rör sig ledigt i de digitala 
rymbderna och förvånar ständigt sina kollegor med att kunna 
göra saker snabbare och enklare än vad de är vana vid. Kanga 
trivs mycket bra med sitt jobb och sina nya kollegor och hon 
går till jobbet med ett leende varje dag. Ibland oroar hon sig för 
att någon av hennes äldre kamrater skall råka illa ut under 

tjänstgöring och bon har därför bestämt sig för att då finnas 
till hands. 

KANGA OM SINA KOLLEGOR 

Chief Inspector Christopher Robin 
Anledningen till att Kanga slutligen valde shire New 

Constabulary framför de andra erbjudanden hon fick när hon 
flyttade till Storbritannien var, till stor del, det intryck Chris- 
topher Robin gjorde. Sättet på vilket han mötte henne med den 

största respekt har gjort Kanga mycket välvilligt inställd. 
Hennes respekt jo fonom som polis och chef är mycket stor 

och dessutom gillar bon hans pojkaktiga charm. 

Inspector Piglet 

Även om Kanga anser sig vara en god bedömare av människor 

måste hon erkänna att bon ick ett misstag med Inspector 
Piglet. När hon först kom till Shire NC så undrade hon lite bur 

Den tunne, snörulande och lätt stressade Piglet kunnat avancera 

så längt. Nui efterhand har hon lärt känna Piglet som en man 

med ett hjärta av guld och fått höra berättelserna om hans 

stora mod och dessutom insett att han har en stor talang för 

datorer. 

Inspector Rabbit 

Inspector Samuel Rabbit är en organisatorisk herre som fallit 
Kanga väl i smaken. Även om hans inveklade planer och stor- 

skaliga program för bur saker skall göras och lösas inte alltid 
fungerar som de skall så anstränger sig Rabbit mycket hårt 
och är mycket engagerad i allt han gör. Dessutom delar han 
Roos intresse för simning vilket gör att Kanga kan få ledigt 
varje onsdagseftermiddag. 

Inspector Pooh 

Inspector Pooh och Kanga blev snabbt de bästa av vänner. 
Kanga gillar det faktum att Pooh aldrig stressar eller att han 
aldrig agerar utan att först tänka efter. Han är på det hela 
taget en mycket behaglig man att vara tillsammans med. 

Constable Tigger 
Tigger är det senaste tillskottet till arbetsgemenskapen. Den 
unge halv-indiern, som bor hos Kanga, är lite av en föruuscen 
son i hennes ögon. Av denna anledning är hon inte sällan ner- 

vösS för hans skull Tigger har ett stort behov att visa vad han 

går för och mer energi är vad som kan vara nyttigt för ho- 
nom. 

    

    

KANGAS 5 VIKTIGA... 

käpphästar Vitaminer 
Klä dig varmt A 

Ät en ordentlig frukost B 

Håll kläder och utrustning i skick C 

Tänk efter före D 

En spark är bättre än fem slag E 

arbetsredskap Vänner 

Filofaxen Filer 

Datorn Rabbit 

Arkiuskåpet Poch 

Bilen Tigger 

Datorn Christopher Robin       
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INSPECTOR PIGLET 

är Piglet hängde in sin jacka i skåpet i det kala 
| N | omklädningsrummet trillade ett inplastat kort i psy ke 

deliska färger ner på golvet. Blixtsnabbt plockade ör 
upp det och återbördade det ul innerfickans djup. Att han gått och 

blivit medlem i Quantastro h, Shires bppaste raveklubb, var mget hanslla att: bans kolleger skulle få reta på viktigt är Dels rar I 
inte riktgit säker på om denna ungdomskultur var helt rumsren i 
deras ögon och dels orkade han inte [Rare varför han, som bara 
året innan klagat bögljutt på ravkulturens bjärndöda umpa-umpa, 
nu frivilligt sökte sig just dit. Sanningen var att efter mer än ett 
års hårt undercover-arbete med att kartlägga de illegalare de- 
larna av Shires ravekutur hade Piglet blivit fångad av rytmen 
trycket och den visuella intensiteten och numera var han ute dd 
dansade en eller ett par gånger i veckan. På Quantastroph var han 
känds som Piagelin och hade en gång varit tuungen att dyka bakom 
mixerbord ör att undvika att bli sedd av Kanga och Tigger som 
av någon anledning sökt sig till klubben. 

När Piglet hängt in sina kläder, besökt toaletten och noggrannt 
tvättat sina händer blev han stående och tittade på sin egen spel- 
gelbild. En medelålders man med snaggat hår, en lätt ti [plattad 
näsa och en rund haka. Han letade ett tag efter rynkor men kunde 
inte hitta några som var särskilt markanta. Kanske var han en 
riktigt stilig karl ända? Kvällen innan hade en flicka i en alskinns- 
tight lila topp och påsydda svarta lackbyxor, ung nog att vara 
hans dotter och med spjuveraktigt glitter i ögonen, försökt få med 
Pigggelin hem på en kopp te. Chockad hade han lyckats slingra sig 
undan med hänvisning till en hård och tidig arbetsdag dagen efter 
men flickan hade envisats med att ge honom sitt telefonnummer. 
Det brände numera ett litet hal ihans plånbok. 

Piglet hade visserligen valt ett yrke som med jämna mellanrum 
tvingade honom att konfrontera och övervinna den stora portion 
nelfon rädsla som han bar på men han vågade ärligt talat inte 
tänka på vad som skulle kunna hända om han n ågon gång [ fte 
telefonen och ringde numret eller om han träffade flickan på klub- 

n igen. 

Piglets funderingar avbröts av att Inspector Toad med ett mycket 
självbelåtet flin tittade in i omklädningsrummet och meddelade att 
Chief Inspector Cristopher Robin ville träffa honom på kontoret 
omgående. 

Med en sista blick i spegeln skyndade han iväg. Purple Gloria 225- 
304143 

+» 
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PERSONEN PIGLET 

Inspector Piglet är en liten man som bor i en vacker villa av 
bokträd en bit utanför Shire åt Sjumilaskogen till, inte så lå 
från vännen Pooh. Han är inte den minsta av släkten Piglet 

men han är inte heller så stor som farfadern — Privat O, om 
vars bedrifter Piglet kan berätta många fascinerande bisto- 
rier. 

Piglet, som är ungkarl, trivs mycket bra i sin bokvilla där han 
sysselsätter sig med trädgårdsskötsel och annat när han inte 
umgås med sina vänner. 

Piglet är en man som gillar äventyr och upptåg. Till en viss 
gräns. Problemet är att hans vänner inte alltid delar hans 

uppfattning om vad som är tillräckligt mycket äventyr och 
upptåg utan oftast vill hålla på lite för länge. riglet gillar till 
exempel att campa men han förstår inte riktigt varför hans 
vänner nödvändigtvis skall campa MITT ute i skogen — och 

dessutom på natten när en massa mer eller mindre vilda djur 
är i farten. Nä, lagom mycket spänning skall det vara. 
Även om Piglet ganska fu framstår som en mycket försiktig 
herre och oftast ogillar allt för mycket spänning är han långt 

iller så sviker inte Piglet sina ifrån feg. När det verkligen gå 

vänner hur otäck han än tycker situationen är. Detta har lett 

till att just Piglet vid ett flertal tillfällen räddat sina vänner 
ur kniviga situationer och fått kte om sig att vara lite av 

ett fejonbjärta — något som Piglet ogillar då det säkert bara 
[eder till mer otäckheter. 

POLISEN PIGLET 

I sin yrkeskarriär har Inspector Piglets naturliga försiktighet 
tjänat honom väl Genom att tänka efter en eller ett par sex- 

sju gånger extra innan han rusar in i obekanta situationer 

har lan räddat både sitt och sina kollegors liv vid mer än ett 

tillfälle. som allra effektivast är Inspector Piglet när han fr 
tala med människor - såväl kollegor som tjallare och skurkar. 

När Piglet vid enstaka tillfällen hamnar i bandgemäng i sin 
yrkesutövning så kompenserar han sin brist på storlek och 
styrka med smidighet och snabbhet — och skulle det behövas är 

han också en mycket VASS löpare. Piglets entusiasm gör honom 

till en mycket populär medarbetare och själv trivs han mycket 
bra på jobbet då han har alla sina nära vänner där. 

PIGLET OM SINA KOLLEGOR 

Sd Inspector Christo her Robin 

ief Inspector Christopher Robin är den bästa chef SOm nå- 

gonsin varit chef anser Piglet. Han är dessutom en av Piglets 
två bästa vänner. framförallt respekterar Piglet Christopher 
Robin för hans mod att alltid vara ärlig, även om det inte 
alltid gynnar bonom. 

Constable Tigger 
Constable Tigger är det senaste tillskottet till 
arbetsgemenskapen på Shire NC. Den unge halvindiern är 
nyss kommen från polishögskolan och han Jar energi nog je 
tio Pigletar. Han springer och hoppar mycket och tycks alltid 
ha bråttom. Fast Tigger är en mycket sympatisk ung man så 
kan Piglet ibland bli lite nervös i hans närvaro då Piglet aldrig 
riktigt vet vad han kommer att ta sig till 

Inspector Rabbit 
Inspector Samuel Rabbit är en av Piglets äldsta vänner. Han 
är energisk och organisatorisk och kommer ständigt på nya 
planer ör bur brottsligheten skall bekämpas. Ibland är dessa 

planer invecklade och ibland så fungerar de inte som de ska 
men lika många gånger så fungerar de precis som Rabbit sa. 
Han är en man som det alltid är nyttigt att [yssna på, tycker 
Piglet (och Rabbit också om Piglet känner honom rätt.) 

Inspector Pooh 
Inspector Pooh är Piglets älsta och bästa vän. De har känt 
varandra sedan de var små och jobbat ihop under hela sin 

karriär. Piglet litar belt på Poohs omdöme på samma sätt som 

han vet att Pooh alltid lyssnar på honom. Utan Pooh skulle 

jobbet inte vara lika kul 

Sergeant Kanga 
Sergeant Kanga är en ganska ung, ensamstående mor från 
Canberra i Australien som flyttat till Shire. Hon och hennes 

11-åriga dotter har båda blivit Piglets goda vänner. Kanga är 
en mycket modern utredare som ärskar datorer på ett sätt 

ingen annan poliserna på Shire NC och då hon rycks anse att 
Piglet har talang för dylikt, något som gjort Piglet mycket för- 
tjust, arbetar de ofta ihop. 

  
  

käpphästar 

Var försiktig 
Planera noga 

Arbeta inte ensam ute på fältet 
Värna om dina arbetskamrater 

Även bovar är människor 

..arbetsredska 

Samtal med kollegor 

Tesslor (tjallare) 
Intuition 

Datorn 

Batongen   

PIGLETS 5 VIKTIGA... 

..tesslor 
Jonny kylskåpet” Stevens 

"Mad dog” McSweeny 

Ali med positivet 
6 fingers Finnegan 

Gupti Singh 

Vänner 

Pooh 
Rabbit 
Kanga 
Tigger 

Christopher Robin     
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INSPECTOR RABBIT 

aaaaatjjooooo! Samuel Rabbit, insp., 
; I gnuggade dammet ur ögonen. Det måste 

vara evi beter Sedan någon överhuvudtaget 
tittade på filerna frä 1903, än mindre öppnade dem. 
För säkert den hundrade gången denna vår önskade 
Rabbit att polischef Robin kunde låta honom 
omorganisera arkivet, men Robin hävdade att det 
fanns viktigare saker att göra. Pyttsan! tänkte Rab- 

it, ett rörigt och dammigt arkiv speglar bara ett rörigt 
och dammigt utredningsarbete. Hur kunde någon 
förvänta sig att något kunde göras ordentligt med 
sådana förutsättningar? 

Rabbit hävde sig upp i arkivstolen, och tittade 
fundersamt på byllraderna Skulle kanske ett 
kabbalistikt system fungera? MED en suck förvisade 
han alla organisationsmodeller till en mörk, men ack 
så välstädad, vrå av hans hjärna, och begav sig till 
sitt skrivbord, där han började örfatta en ny 
hemställan om att få göra om arkivet. Frånvarande 
gnagde han på en morot (tredje [ådan till vänster, 1 
den Gilla Tupperware-burken som också innehöll tre 
selleristavar och en handfull oskalade jordnötter) 
medan han vred och vände på formuleringarna. 

Han var just klar med ett, i hans ödmjuka uppfattning, 
synnerligen välformulerat brev, när Christoffer Ro 
INS Dörr öppnades och doefen kallade m honom på 
kontoret. Perfekt, tänkte Ra bit, grep brevet, och begav 
sig, fylld av sin egen betydelse, in på Robins kontor. 

  
  

  

          
 



PERSONEN RABBIT 

Inspector Samnel. Rabbit är en medelålders man med kort hår 

och lätt utstående tänder. Han är smal och smidig och tycks 
för det mesta vara på språng. Detta beror på att Rabbit har 
många järn i elden. Rabbit älskar att vara med, vara inblan- 
dad, vara i centrum. Han har ett otal ideella engagemang och 
är oftast den som stiger fram när det söks frivilliga Detta 
hänger ihop med Rabbits önskan att vara nyttig och aldrig 

mår han så bra som när han kan bjälpa människor i sin Om- 

givning. 
Samuel Rabbit är jude och som sådan mycket aktiv i Shires 

judiska församling. Utöver att hans tro ger honom ett fast 
centrum i tillvaron och en inre styrka så förser den honom 
med ett mycket brett kontaktnät. När Rabbit räknar in hela 

sin släkt och alla sina vänner så känner han troligtvis någon 

i varje hörna av staden och någon inom varje yrke. Detta är 

något han haft mycket nytta av i jobbet. Rabbit är både spar- 
sam och generös. Sparsam när det äller sin ekonomi och alla 

onödiga utgifter som man så lätt lockas att lägga pengar på 
nu för tiden och generös i sin omtanke och sina gåvor till sina 
vänner. Rabbit glömmer aldrig en födelsedag, namnsdag, bröl- 
lopsdag eller annat. Rabbit är också mycket organisatorisk oc 
anser sig själv begåvad med ett synnerligen lämpligt intellekt 
för sådana övningar. Behövs det en plan eller strategi så är 
oftast Rabbit först på plan och han kan ibland bli lätt irriterad 
när omgiuningen mnte inser att han är den födde organisatören. 

POLISEN RABBIT 

Inspector Rabbit är, trots sitt stora sociala engagemang i det 
civila, en av de utredare som har mest övertidstimmar. Detta 
beror på Rabbits stora engagemang. En brottsling ute på ga- 
torna är ett potentiellt hot mot någon av Rabbits vänner el- 
ler släktingar och kan Rabbit förlindra det så gör han det. Rabbit 

ägnar mycket tid att systematisera fakta på stationens white- 
boand där han ritar modeller och drar linjer. På detta sätt har 

mer än ett dunkelt fall blivit klargjort. Om någon for av 
strategi för bur boven skall fångas eller brottet skall lösas dis- 
kuteras så har Rabbit alltid en knivskarp plan, ofta upp- 
strukturerad med paragrafer och inte alltid så enkel att hänga 
medi (för folk utan Rabbits intellekt 

RABBIT OM SINA KOLLEGOR 

Chief Inspector Christopher Robin 

Cristopher Robin är en rackarns bra Chief Inspector. Han 

håller god ordning på de utredare som behöver ordning och han 
[yssnar på de utredare som det finns anledning att lyssna på. 
Framförallt har Christopher Robin alltid ett öra för sina mäns 
(Rabbits) förslag till förbättringar på stationen 

Inspector riglet 

Inspector Piglet är en bra man och en underskattad utredare. 
Han kanske inte är den störste eller starkaste av poliser men 

han har en medfödd försiktighet som bjälper honom och ett 
stort mod när det absolut behövs. En av Piglets bästa sidor är 
hans välvillighet att lyssna på Rabbits planer. 

Sergeant Kanga 

Sergeant Kanga är stationens nytillskott från australien. ill 
en lörjan hade Rabbit lite svårt för denna främmande fågel i 
Shires ankdamm men han är inte en sämre man än att han 

ändrat uppfattning. Kanga är en mycket duglig polis som gång 
på gång visar upp sina talanger mom de mest sfiloa fält. Eram- 
förallt är Rabbit imponerad över det sätt hon använder da- 
torn för att systematisera information på. Dessutom är hen- 
nes dotter Roo en förtjusande flicka som Rabbit går och sim- 
mar med en dag i veclan. 

Inspector Pool 
Inspector Pooh är en utredare som genom sin blotta merit- 

förteckning inger respekt. Pooh har jobbat på Shire New 
Consta ulary 1 nästan tio år längre än Rabbit och när Rabbit 

började som Inspector var Pool honom till stor hjälp. Visserli- 
gen äter han lite för mycket, och ibland på Rabbits bekostnad, 
men Rabbit kan inte annat än att gilla sin partner. 

Constable Tigger 
Tigger är stationens senaste tillskott. Han är en ung, framåt 
man av halvindiskt ursprung. Rabbit är inte helt säker på 
vad han skall placera Tigger än, men en sak är säker - den 
unge polisen har mer energi än vad han själv har. Detta är 
något som i sig själv inger respekt. 

    

käpphästar 

Sortera alla ledtrådar 
strukturera problemet 
Ta en sak i taget 
Arkivera allt 

skriv noggrann rapport 

..arbetsredskap 

Det knivskarpa intellektet 

Whiteboarden 

Arkiuskåpet 
Datorn 

Ziplock-påsen   
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Tillförordnad sammankallare i klubben Smågrodorna 

..-.Poster 
Inspector vid Shire New Constabulary 

Församlingssamordnare vid slires synagoga 

Kassör i Pétanque 
Andre vice revisor i Shires Thurlowsällskap 

Vänner 

a Piglet 

Kanga 
Pooh 

Tigger 

Christopher Robin         
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CONSTABLE TIGGER 

TT kastade sig fram i en rullning och kramade iväg två 
snabba skott. Ett träffade elvaåringen i bröstet och det 
andra var en klockren buvudträff som fick flickan att 

trilla baklänges. Med ett triumfatoriskt skrik stormade Tigger vi- 
dare hoppande och skuttande. När det endast återstod några meter 
och Tigger redan mentalt börjat förbereda sin vilda segerdans kände 
han en rejäl smärta i låret och fram från några välta oljefat steg 
den självgoda Skilpa med sin pistol i fast grepp. Snart kom flickor 
springande från alla håll och omfamnade Shilpa, och med sina 
ansiktsmakser tyckte Tigger att de såg ut som om tio stycken 
kopior av Jason dansade framför honom. Med en morrning slet av 
an sig ansiktsmasken och banade sin väg mot läskautomaten ge- 

nom den skrikande borden. Han hann do knappt dit innan de var 

ikapp honom och som Egyptens gräshoppor svärmade kring hans 
fötter. Som med en röst påminde de honom om vad han lovat dem 

om lan inte skulle kunna ta sig från bilvraket till kammonflagenäten 
utan att bli träffad. Tigger kastade ilskna blickar på de mest hög- 
[judda av snorungarna och gav sedan upp. I receptionen köpte han 
tolv flaskor Coca-Cola och bjöd sedan den svettiga horden. 

De var flickor i alla tänkbara färger och storlekar med det gemen- 
samt att de alla var mellan tio och femton år gamla, hade någon 
form av kriminellt förflutet och bodde i Kingsbury, Shires tuffaste 
område. Tiager hade själv Uuxit uppi Kinsbury och visste hur lätt 

det var att komma snett om man inte hade något vettigt att göra 
eller goda forebiler Därför offrade han gärna ett par timmar i 
veckan till att leda flickgruppen Kingsbury Queens även om han 
berättat för kollegorna på jobbet att det var en grabbgrupp som 
hette Kingsbury Knights. Tillsammans spelade de innebandy, klätt- 
rade i berg, spelade paintball eller hittade på annat spännande. 

När Coca-Colapartyt var över och Shilpa i fem omgångar [as 
berätta hur bon överlistat Tigger var det dags för honom att ge 

sig till jobbet. Hans skift började klockan tio och efter dagens öv- 
ningar hade han inget emot att hinna med en dusch först. Många 
kramar och förmaningar senara satt han därför på sin HD. på 
väg mot Shire New Constabulary. Den där shilpa är en spu ig 
flicka tänkte han för sig själv. En duktig skytt är hon också även 
om hon måste öva på sina kammougla e- ärdigheter. Han hade 

lätt upptäckt hennes hästsvans bakom oljefatet när han kom stor- 

mande. 

  

  

  
           



PERSONEN TIGGER 

Tigger är en 26-årig halvindier uppvuxen i Shives Kingsbury 

även kallat lilla tndien. I sin ungdom var han mycket vild oc 

kallades ett kort tag Kingsburys skräck, mer på grund av att 

han var vild och och okontrollerbar än att han gjorde något 

direkt olagligt. Tigger har alltid bat enorma mängder energi 

och han känner hela tiden hur det ubblar i honom. Detta gör 

att han springer eller hoppar där andra går och gärna gör 

flera saker samtidigt. Denna energi gjorde att Tigger (de kunde 

ta examen från skolan med höga betyg och bli Bengali Tigers 

bästa juniorslagman någonsin. Detta gjorde att han blev upp- 

köpt av ett nybildat amerikanskt lag, Utah Wickets, inför lan- 

serandet av cricket i USA. Efter tre års välbetald semester, 

där Tigger blev en stor beundrare av vissa delar av den ame- 

rkanska kulturen, [ades dock laget ned då det mormonska rå- 

det inte gillade att bli förknippade med ett lag som i folkmun 

kallades the Wicked Utahs. 

Efter denna period hade Tigger självförtroende nog att u 

fylla sin dröm och sökte in äl olisskolan i London. Efter full- 

gjord utbildning, med högsta betyg, hamnade han återigen i 

Shire. Genom en kombination av tur och skicklighet blev Tig- 

ger genast knuten till kriminalavdelningen på Shire NC. Här 

jobbar han ihop med de bästa av arbetskamrater. Främst av 

dem alla, i Tiggers ögon, är Kanga, som låtit Tigger flytta in 

hos sig tills han hittat en egen lägenhet. Kanga - hennes dot- 

ter Roo har blivit en del av Tiggers familj och han tillbringar 

så mycket av sin tid han kan tillsammans med dem. 

POLISEN TIGGER 

Som polis är Tigger m cket ambitiös. Han är medveten om 

vilken chans brinn er Robin gett honom och han är fa 

besluten om att inte misslyckas. 1 allt Tigger tar sig för är han 

därför extremt hängiven och iobbar hårdare än alla andra. 

Då hans ungdom och energi är fans styrka i förhållande till de 

mycket erfarna, men äldre, kollegorna erbjuder han sig alltid 
att göra all sorts grovgöra som innebär farande och flängande. 

ibland kan Tiggers sprudlande energi f honom att verka rast- 

lös men detta är snarare ett uttryck för hans stora vilja att 

vara till nytta. skulle en situation någonsin bli otäck är Tig- 

ger snabb, stark, vältränad och dessutom en mycket god skytt. 

. TIGGER OM SINA KOLLEGOR 

Chief Inspector Christopher Robin 
Tigger anser att Christopher Robin är en mycket reko chef. 

Trots att Tigger egentligen borde tjänstgöra som vanlig polis- 
konstapel 1 ett par år innan han kan knytas till kriminale 

avdelningen så bar Christopher Robin [låtit honom få chansen 

när en vakans uppstod. 

Inspector Piglet 
piglet är en ganska [liten och smal man som får Tigger att 
framstå som enorm. Han är bitvis lite nervös av sig och verkar 
ibland oroas av Tiggers srafsjulla utspel och indiska 
kroppsspråk. Tigger låter sig dock inte [uras. Han har hört 
berättelserna och vet att Piglet kickar butt om det behövs. 

Inspector Rabbit 
Inspector Samnel Rabbit är en man som ägnar en stor del av 
sin tid till att strukturera upp sina fall på stationens wkhite- 
board. Inledningsvis tyckte Tigger att Rabbit på detta sätt 
ägnade för a tid åt ritande och för lite tid åt bovjagande. 
- det att Rabbit genom sin systematik hittat ledtrådar som 

Tigger sprungit förbi har han dock ändrat uppfattning. 

Inspector Pooh 

Inspector Pooh är [ite av en samlingspunkt på Shire New 

Canstabulary. Han är rund och [uga och talar med en mjuk 

röst. Han är allt som Tigger inte sett framför sig när ban 
under åren på volishögskolan drömt om framgångsrika utre- 
dare, något som bara visar bur - drömmar kan vara. 

Pooh stressar inte men han har löst alla sina fall. Tigger kän- 
ner att han kan lära mycket av Pooh och Pooh bjälper gärna 

till på alla sätt. 

Sergeant Kanga 

Sergeant Kanga började vid shire NC strax före Tigger. Hon 
är ensamstående mor till den 11-åriga dottern Roo och hon 
kommer ursprungligen från Australien. Kanga är en rapp 

kvinna som behärskar datorer på ett sätt Tigger bara dröm- 
mer om. Hon är dessutom den enda på stationen som kan piska 
Tigger i boxningsringen vilken dag i veckan som helst -kick- 

boxningsmästarinna som hon är. Kanga är dessutom Tiggers 

allra bästa vän. 

  
  

käpphästar 

Agera snabbt 

Agera kraftfullt 

Ge aldrig upp 
förlora aldrig övertaget 

Använd alla medel tillgängliga 

arbetsredskap 
omm Glock 17 

Harley Davidson Sportster 883 

Snabonet 

Styrka 

Ungdom     
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.Testmatcher 

Indien-Storbritannien 1992 

Indien -Pakistan 1976 
Storbritannien-Västindien 1996 

Indien-Australien 1994 (maj) 
Indien-Australien 1994 (augusti) 

Vänner 

Piglet 

Rabbit 

Pooh 
Kanga 

Christopher Robin       

 


