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Jeg våknet på tirsdag 26 oktober. Jeg har gledet meg hele uka, Kongsberg krim. 
Høydepunktet i oktober, spør du meg.
Jeg skal møte mange forfattere, det kommer til å bli så gøy. Jeg går til energimølla, jeg 
tenkte hvorfor har ingen kommet? Jeg så på klokka, åja jeg var så ivrig at jeg kom en 
halvtime før. Imens jeg ventet på at alle skulle komme, så ringte jeg bestevennen min Teo. 
Jeg spurte om han kunne komme litt før fordi jeg hadde kommet en halv time før 
tidspunktet. Han kunne komme. Resten av halvtimen bare snakket vi om favoritt 
forfatterne våres og sånne ting.

Da forfatterne kom så tenkte jeg:
Jeg vil også bli en forfatter når jeg blir eldre, men da må jeg skrive og trene mye. Uansett, 
nå må jeg komme inn fordi nå begynner det snart.
Når det begynte så satt alle forfatterne og solgte bøker. Jeg ville 100% til Jon Nesbø fordi 
han var en av mine favoritt forfattere. Det så ut som at jeg ikke var den eneste fordi 
nesten alle gikk til Jon Nesbø, men nesten ingen gikk til Jørn Lier horst eller Anne Holt. 
Karim Fossum derimot solgte for så vidt ganske mye, men man så at Jørn Lier Horst 
solgte minst, og det likte han ikke. Det pokerfjeset der, det var ikke godt skjult. Nok om 
det fordi nå skal forfatterne snakke om bøkene sine, og det er det jeg har gledet meg 
mest til!

Når det begynte ble det sagt over høytalerne: - Forfattere, kom ut. Da forfatterne kom ut, 
kom bare Jørn Lier Horst, Anne Holt og Karin Fossum. Da begynte jeg å tenkte. Hvor er 
Jon Nesbø? Han var jo der på starten. Jeg måtte tenke litt. Har han blitt syk? Jeg vet ikke 
det, og mest sannsynlig får jeg ikke vite det heller, så jeg satt meg ned på stolen og 
ventet på at noe skulle skje. Plutselig kom politiet inn, de gikk inn i bakrommet der 
forfatterne sitter før de kom ut på scenen.

Jeg begynte å lure. Har det skjedd noe med Jon Nesbø? Jaja tenkte jeg, det får jeg jo vite 
snart. Når politiet kom ut snakka de med sjefen til Energimølla.
Jon Nesbø ligger bevisstløs på stolen sin. Vi vet ikke om han er død, men ambulansen 
kommer nå snart og da får vi ett svar. Jeg hørte alt slags blålys som kom mot 
Energimølla i full fart. Dette kan umulig ha gått bra. Når ambulansen kom løp de inn på 
bakrommet.De fant ut at Jon Nesbø var død. De prøvde å redde han, men det var for 
sent.

Politiet begynte å etterforske hvordan Jo Nesbø hadde blitt drept, men jeg og teo hadde 
andre planer. Jeg Kristoffer Juul, intervjuer fra Kongsberg og Teo Våer, min beste venn, 
skulle finne ut av hvem som drepte og hvordan Jo Nesbø ble drept.
Jeg tenkte. En av forfatterne må jo ha drept han, fordi det var jo bare forfatterne som var 
der. Vi startet med å stille forfatterne spørsmål om hva de hadde gjort før mordet. Vi 
startet med Karin Fossum. -Karin, hva gjorde du før mordet? - Før mordet satt jeg på 
stolen min og øvde på det jeg skulle si. Jeg innrømmer at jeg var litt sur på Jo, men jeg 
ville aldri ha drept han! Da spurte jeg. - Var du sur på Jo?
Du skjønner, Jo har en kjæreste. Han heter Jonny, de har vært sammen ganske lenge nå. 
Før de var sammen var jeg og Jonny sammen. Vi hadde vært gift i 4 år helt til Jo stjelte 
Jonny fra meg. Helt siden det har jeg egentlig vært sur på han, men jeg kunne aldri ha 
drept noen. - Ok, takk for intervjuet.

1 av 2



Mordet på Kongsberg krim

Det var en trist historie sa jeg til Teo. Haha ja, men nå må vi spørre neste person. Hvem 
skal vi spørre da? Vi tar Jørn Lier Horst. Ok svarte jeg, vi spør Jørn. Mens vi gikk mot Jørn 
så vi at Jørn så litt bekymra ut. Nesten som at han viste noe om drapet, men vi får bare 
spørre han noen spørsmål.
- Jørn, kan vi spørre deg noen spørsmål? - Ja, svarte Jørn. Jeg tenkte at nå er han jo ikke 
noe bekymra lenger, kanskje han er en litt mindre mistenkelig likevel.
-Takk, hva gjorde du før drapet? - Jeg satt egentlig bare og ventet på at det skulle 
begynne fordi jeg hadde egentlig ikke noe og gjøre. - Jeg gikk litt rundt og bare så på 
mange ting fordi jeg kjedet meg. - Jeg pugget jo litt på det jeg skulle si, men jeg gjorde 
ikke noe mer enn det. Ok, svarte jeg, men du så litt sur på Jo når dere solgte bøker. 
Hvorfor det? - Jeg var litt sur på Jo fordi han solgte så mange bøker og nesten ingen kom 
til meg. Når vi var ferdige med og selge så spurte Jo hvordan det gikk med salget med 
en frekk latterlig stemme. - Jeg likte det ikke, sa Jørn, men jeg hadde aldri drept noen for 
noe sånt.Ok, takk for alt sa jeg. Teo, hva tror du? Nei jeg veit ikke, men Jørn tror jeg 
egentlig snakker sant svarte Teo. Joda det hørtes ganske sant ut, men husk vi må spørre 
en til. Det er Anne holt, så ikke fjern mistanken enda fordi man vet aldri, men nå må vi 
spørre Anne noen spørsmål.

Når vi var på veg til Anne hørte vi at politiet hadde funnet ut av hvordan Jo ble drept. Jo 
Nesbø hadde blitt drept med giftige stoffer i vannglasset sitt, så når Jo drakk vann fra 
glaset sitt fikk han masse giftige stoffer inn i seg. Han døde noen minutter senere sa 
politibetjenten Jaja, sa jeg, da vet vi i hvert fall hvordan han døde. Joda, men nå må vi 
spørre Anne holt noen spørsmål, sa jeg. Når vi hadde kom til Anne så så hun litt rar ut, 
men vi får bare spørre henne spørsmålene. -Anne, kan vi få spørre deg noen spørsmål? . 
Ja, svarte Anne. Hva gjorde du før mordet, spurte jeg. - Jeg bare øvde på det jeg skulle 
si, men jeg hørte noen gå rundt i bakrommet der jeg var. Det hørtes ut som en mann, sa 
Anne. Ok svarte jeg kjapt. Jeg tror jeg vet hvem det er! Jeg løp bort til Jørn, og jeg var 
100% sikker på at det var Jørn. Jeg sa til Jørn at det var han. - Du er den en som puttet 
giftige stoff i vann glasset til Jo, ropte jeg til Jørn. Jørn svarte - Nei! Det kunne umulig ha 
vært meg fordi jeg satt og pugga på det jeg skulle si. - Nei det var deg, fordi du er den 
eneste mannen her som er forfatter, og du var den eneste som gikk rundt i rommet da det 
skjedde, sa jeg. - Ja, jeg var det men det var også noen andre der sa Jørn med en 
usikker stemme. Jeg svarte. - Er du sikker på det, fordi det høres ut som at du lyver. I det 
vi skulle si at vi var ganske sikker på hvem som hadde drept Jo kom politiet og arresterte 
Jørn og sa. - Du er arrestert og mistenkt for drapet av Jo Nesbø. Jeg spurte hvordan fant 
dere det ut? Politi mannen svarte at de undersøkte rommet nøye, og fant ett hårstrå på 
bakken. Vi tok en DNA hurtigtest på og fant vi ut at det var Jørn. Jeg svarte at det var bra 
jobba. Han sa at vi gjør bare jobben vår, med en selvsikker stemme. Politiet tok Jørn til 
bilen deres og kjørte han til politistasjonen. - Oi oi oi, sa jeg. Dette var litt av en dag Teo. - 
Ja, svarte Teo. Det det var det, men jeg er litt sliten og det har begynt og bli litt seint. Ja 
enig svarte jeg, vi drar hjem.
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