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Kapitel 1

Ett nytt fall att lösa

Det är en varm och skön dag i juli. 
Hela morgonen har Lasse och Maja  

jobbat, trots att de har sommarlov. De  
ska nämligen rusta upp deckarkontoret. 

Först har de burit ut alla möbler, pärmar 
och lådor på gården. Sedan skurade Lasse 
golvet, medan Maja slipade deras skriv
bord med sandpapper. När bordet var slätt 
och fint oljade hon in det med en brun olja 
som luktade jättegott. 

Lasse sitter nu i en fåtölj och vilar sig 
lite. På marken står en tillbringare med 
saft. Lasse läser i dagens tidning.
– Och sedan ska vi putsa fönster, säger 

Maja och hämtar hinken och skrapan.
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– Javisst, svarar Lasse, utan att sluta 
läsa i tidningen som han håller i knäet.
– I eftermiddag är det Brandkårens dag 

på torget, säger Maja. Det ska bli kul.
– Mm, mumlar Lasse.
– Då ska brandmännen visa hur de  

jobbar. 
Lasse har en hel hög med tidningar vid 

sina fötter och i den fulla papperskorgen 
ligger den tygtrasa som Maja använde 
när hon oljade in bordet. 
– Innan dess måste vi städa efter oss 

här på gården, skrattar Maja och tar tag 
i papperskorgen.

Lasse kliar sig på näsan. Han böjer sig 
fram och letar bland de andra tidning
arna på marken. Han bläddrar en stund 
och sedan säger han till Maja.
– Här! Kom och titta, Maja.



Mystisk brand i
Muhammed Karats 
guldbutik:
Halsband försvunnet!

Fiskeexper
t bekräfta

r:

“Ovanligt 

mycket fisk 

i sjön i år
”

Ronnys poesisam
ling 

äntligen färdig

“Kommer 

ut i höst”

Lasse har slagit upp två artiklar i två  
olika tidningar. Båda artiklarna handlar  
om bränder, det har brunnit på olika  
ställen i Valleby.

Maja tar med sig en stol och sätter sig 
bredvid Lasse. Hon häller upp ett glas  
saft från tillbringaren.
– Förra veckan brann det hos Muhammed, 

börjar han.
– Jo, jag vet, säger Maja. Men som tur  

var, hände det efter att han hade stängt  
sin butik. Ingen skadades.
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– Men när släckningen var klar, fortsätter 
Lasse, upptäckte Muhammed att ett av hans 
dyrbaraste guldhalsband hade blivit stulet.

Maja suckar tungt:
– Men Lasse, säger hon. Vi har ju redan 

varit hos Muhammed och kollat finger
avtryck och allt. Det fanns ju inte ett spår 
efter tjuven. Vi måste erkänna det. Det är 
faktiskt vårt första misslyckade fall.  
– Jo, jag vet, säger Lasse. Men titta här 

då!
Lasse pekar i dagens nummer av Valleby

Bladet. 
Där står det att kvällen före började det 

brinna på museet efter stängningsdags. 
Museichefen Barbro Palm är rasande. För 
när brandmännen hade släckt elden hade 
även en mycket dyrbar kinesisk vas för
svunnit från museet.



Barbro Pal
m rasande:

Kinesisk vas 
saknas efter 

brand på museet

NEJ!

“Den är ant
ik

och mycket

värdefull!”

Korvkiosken nyrenoverad:

Festlig invigning på lördag

“Äntligen!”Polismästaren
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– Förstår du, Maja?
– Näe, inte riktigt, erkänner Maja.
– Där det har brunnit någonstans har 

något värdefullt blivit stulet. Halsbandet 
hos Muhammed och den kinesiska vasen 
på museet.

Då förstår Maja hur Lasse tänker.
– Och på båda platserna har brand

männen varit, säger hon.



– Just precis, svarar Lasse och viker 
ihop tidningarna.
– Jag tror att LasseMajas detektivbyrå 

just har fått ett nytt fall att lösa, säger 
Maja.

Lasse nickar nöjt. En stund sitter de 
tysta och funderar på hur de ska börja 
med uppdraget. Men så får Lasse plötsligt 
syn på något i papperskorgen.
– Titta, Maja, säger han och pekar.  

Det brinner!
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Kapitel 2

En ilsken Barbro

Lasse och Maja reser sig upp. Det 
ryker från papperskorgen som står vid 
skrivbordet! 

Små lågor slår ut från tygtrasan som 
Maja använde tidigare när hon oljade in 
bordet.

Lasse och Maja tittar förskräckta på 
varandra. Sedan tar Maja tillbringaren 
och springer snabbt fram till pappers
korgen. 

Hon häller saften på den brinnande  
trasan som slocknar med ett fräsande.
– Det där kunde gått illa! säger hon. 

Tänk om det hade börjat brinna i  
skrivbordet!


