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Kapitel 1 

På deckarkontoret

Gatorna ligger tomma i den lilla  
staden Valleby. Klockan är halv fyra på 
eftermiddagen och det är redan mörkt. 
Det är blött och slaskigt på gator och 
torg. Det är februari.
 Det lyser i Majas källarfönster. Där  
nere sitter två barn och myser i värmen. 
De heter Lasse och Maja. De är nästan 
lika gamla och de går i samma klass i  
skolan.
 Men i dag är de lediga för de har  
sportlov. Men varken Lasse eller Maja 
längtar ut till kompisarna i pulkabacken. 
De har ett annat intresse. 



 – Jag känner på mig att något  
spännande händer snart, säger Lasse.
 – Mm, mumlar Maja. Hon läser.
 Lasse och Maja har gjort i ordning ett 
litet kontor i Majas källare. De sitter i 
varsin gammal fåtölj vid ett runt bord. 
Överallt ligger tjocka böcker. Det är 
Majas pappas kriminalböcker. Här  
brukar Maja och Lasse sitta och 
läsa. Och nu har de sportlov  
och ska lära sig mer om 
hur tjuvar och poliser 
arbetar.
 För Maja och Lasse är 
inte bara kompisar utan 
också kompanjoner.  



De har en detektivbyrå ihop. LasseMajas 
Detektivbyrå. Du kanske inte vet vad en 
detektiv är? Jo, en detektiv är som en 
polis, fast med vanliga kläder.  
 En detektiv spionerar och spejar på  

misstänkta personer, fotograferar 
och kollar i kikare. Och till 

slut åker boven fast.
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 – Jag längtar efter ett riktigt spännande 
fall, suckar Maja.
 – Det verkar som om tjuvarna också 
har tagit sportlov, säger Lasse.

På kontoret står även ett skåp. I skåpet 
har Lasse och Maja allting de behöver  
för sitt deckararbete:

•  Kamera med blixt – så att de kan  
fotografera i mörker.

• Kikare – så att de kan se på långt håll.
•  Förstoringsglas – så att de kan kolla 

fingeravtryck.
• Spegel – så att de kan se runt hörn.
•  Lösnäsor och peruker – så att de kan 

klä ut sig.
•  Ficklampor – så att de kan lysa i mörkret.
•  Kassaskåp – där de kan lägga pengarna 

de tjänar.



Men kassa
skåpet är tomt. 
För ingenting 
spännande har 
hänt på länge. 
 Lasse och 
Maja har satt 
upp lappar i  
staden. 
På lyktstolpar 
och i portupp
gångar sitter  
det lappar där 
det står:
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 LasseMajas Detektivbyrå
  Åtar sig alla spännande och  

farliga uppdrag.
  Tappade plånböcker och bort

sprungna katter återfinnes.
 Billiga priser + moms. 

Under tiden som Lasse och Maja väntar 
på ett spännande fall, läser de alltså  
kriminalböcker. Maja ska just berätta 
för Lasse vad det står i hennes bok.  
 En berättelse om en hundtjuv som 
stjäl hundar utanför affärer. Sedan  
ringer tjuven till hundens ägare och  
kräver pengar för att lämna tillbaka  
det stackars djuret. Maja blir upprörd 
bara hon tänker på det.
 Då knackar det på dörren! Lasse  
och Maja tittar på varandra. Vem kan 
det vara?
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Kapitel 2

En desperat man  

ber om hjälp

Lasse går och öppnar. Där utanför i 
trapphuset står en man med en randig 
mössa på huvudet och en stor svart  
mustasch och blöta skor.  
 Det är Muhammed Karat. Den  
rikaste mannen i hela Valleby. 
 Muhammed Karat äger juvelerar
butiken på Kyrko gatan, känd över hela 
landet för sina fantastiska diamanter, 
ringar, örhängen och andra smycken.  
Vad kan han vilja Lasse och Maja?
 Lasse visar vägen i källaren, fram  
till kontoret.




