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Böckerna utspelar sig i och omkring  
den lilla staden Valleby,  

där de flesta känner varandra  
och kyrkan står mitt i byn.

Huvudpersonerna Lasse och Maja  
är klasskompisar och driver en  

liten detektivbyrå ihop.



Polismästaren

Maja Lasse

Polismästaren

Maja Lasse

Personerna:

Maja Lasse

Polismästaren



Franco Bollo Emelie

Lasse Tahita

DELTAGARNA I VALLEBYLOPPET:
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kapitel 1

Världens hårdaste tränare

Jag dör! stönar Lasse.
  Han är alldeles röd i ansiktet och 

svetten rinner nerför pannan.
– Kom igen! skriker Maja.
Hon viftar med armarna och hejar på.
– Jag orkar inte mer, säger Lasse!
– Tre till! Kämpa på!

Lasse gör armhävningar på gräsmattan 
nedanför pulkabacken. Det är mitt i 
sommaren och jättevarmt.
– Du klarar det, säger Maja. Kämpa!
Lasse biter ihop och lyckas göra tre 

armhävningar till. Sedan faller han  
ihop på marken.

-
 



– Bra Lasse! berömmer Maja. Det här 
kommer att gå jättebra.

Lasse torkar svetten ur pannan. Sedan 
ställer han sig upp.
– Nu har jag tränat stenhårt, säger han. 

Hela vintern och hela våren. Jag hoppas 
att det räcker.



– Varsågod, säger Maja och ger honom 
ett hopprep. Hundra dubbelhopp.



Lasse suckar och sätter igång. 1, 2, 3, 4, 5. 
Han hoppar en lång stund och Maja  
räknar:
– 97, 98, 99 och … 100! Bra jobbat.
Maja räcker en vattenflaska till Lasse.
– Upp på cykeln nu, säger hon när Lasse 

har druckit klart.
Lasse kliver upp på sin cykel och sätter 

på sig hjälmen.
– Dit upp, säger Maja och pekar  

på backens topp.
– Okej.
– Och så ner igen. 
– Okej.
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– Fem gånger!
– Du är världens hårdaste tränare, säger 

Lasse till Maja.
– Vill du vinna eller inte? frågar Maja.

Lasse nickar och trampar iväg. Han  
kämpar sig upp till toppen av pulka-
backen gång efter gång. 

När han kommer ner för femte och 
sista gången slänger han sig på marken.
– Om jag inte vinner i morgon, då är  

allt bortkastat.
– Ja, säger Maja och ler. Då har du bara 

fått bättre kondis och större muskler. 
Och det vill man ju inte ha.

Lasse skrattar och reser sig upp. Sedan 
öppnar han sin ryggsäck. Han tar fram 
en karta och vecklar försiktigt ut den  
på gräs mattan.



– Titta här, säger han ivrigt och pekar  
på kartan.



18

kapitel 2

Tävlingsbanan

Lasse och Maja sitter på gräsmattan.  
De tittar på kartan över tävlingsbanan  
och går igenom hur Lasse ska cykla.
– Polismästaren startar loppet här, säger 

Lasse och pekar.
– Framför stadshotellet, 

säger Maja.
– Och framför hundra-

tals åskådare! säger 
Lasse tyst. 
Maja hör att Lasse 

darrar lite på rösten.
– Är du nervös? frågar hon.

– Lite. Tänk om jag cyklar fel? Eller  
ramlar omkull.

Start & Mål

VALLEBY

GU
LD



– Äsch, säger Maja. Det kommer att gå 
bra. 

Lasse tar en klunk ur vattenflaskan och 
Maja fortsätter:
– Så blåser polismästaren i sin visselpipa.
– Och loppet startar, säger Lasse. Full 

fart ut från Valleby.
– Ut på landet, säger Maja och pekar. 

Först ska ni cykla till den här bondgården.
På kartan ligger det en ladugård och 

några hus utmed vägen.
– Bonden som har gården heter Klars 

Gardén, säger Lasse. Hans dotter ska  
vara med i tävlingen.
– Hur vet du det?
– Alla som tävlar  

fick ett brev i dag  
där alla deltagarna  
räknas upp. Klars Gardens 

bondgård
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– Vad heter Klars Gardéns dotter? frågar 
Maja.
– Emelie, svarar Lasse. Emelie Gardén. 

De har inte bott så länge på gården så jag 
vet inte så mycket mer om dem.
– Vad har du för taktik? frågar Maja.
– Va? Vad är det?
– Taktik, säger Maja igen. Hur ska du 

planera loppet?
– Jag tar ledningen direkt, säger Lasse. 

Och så håller jag ledningen ända in i mål.
– Det låter enkelt, skrattar Maja. Men 

tänk på att ni ska cykla långt!
– Jag vet.
– Tre varv, och varje varv är 8 kilometer, 

fortsätter Maja. Du måste spara på dina 
krafter.

Lasse dricker lite mer vatten. Sedan visar 
han med fingret på kartan och säger:



Gunnarssons 
Camping 4 km  
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– När vi har passerat bondgården och  
cyklat genom Solbacka kommer vi fram  
till skogen här.
– Här är ju vägen in till Gunnarssons  

camping, säger Maja och 
pekar på en avtagsväg  
som går in i skogen.

Maja tänker på när de 
tältade på campingen till- 
sammans med Miranda 
och hennes apa Sylvester.
– Tahita är också med i loppet,  

säger Lasse.
– Va? säger Maja förvånat. Spåkvinnan 

på campingen?
Lasse nickar och fortsätter med fingret 

förbi avtagsvägen in i skogen:
– Men den där vägen ska vi inte ta. Vi 

cyklar rakt fram.

Gunnarsson
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– Och då kommer ni 
förbi kullen här, säger 
Maja. Där uppe står 
jag. Jag har kikare och 

den här kartan med mig 
och kan berätta allt jag ser.

– Och jag har snäckan i örat kopplad 
till telefonen, säger Lasse, så jag kan 
höra vad du säger.
– Sedan är det bara att cykla genom 

skogsdungen och uppför den här  
branta backen, säger 
Maja. Så är ni 
snart inne i 
Valleby igen.

Då kommer 
plötsligt någon 
springande i full 
fart över gräsmattan. 

Gunnarssons camping

Majas

En tvär sväng 
och en brant  
nerförsbacke

En brant  
uppförsbacke



Det är en flintskallig man i blå 
tränings overall. Han springer med höga 
knän och svettas och flåsar. Det är brev - 
bäraren i Valleby.
– Franco Bollo! säger Maja. Vad är det 

med honom?
– Han tränar, säger Lasse. Han ska 

också vara med i tävlingen. 



Skogsparti

Gunnarssons 
Camping 4 km  Gunnarssons camping

Solbacka VALLEBYLOPPET

Klars Gardens 
bondgård



Majas position

Gunnarssons camping

SJÖ

En tvär sväng 
och en brant  
nerförsbacke
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En brant  
uppförsbacke


