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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

Maja Lasse

Polis- 
mästaren

Cirkus- 
direktören

Personerna:



Bobo Sylvester

Ali Pascha Trocadero
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kapitel 1

Ficktjuvar och glass

Det är sommar i den lilla staden 
Valleby. Solen har lyst hela dagen och 
luften dallrar av hetta över gatstenen.

– Tjenare ungar! ropar någon när 
Lasse och Maja kommer cyklande i 
korsningen Museigatan – Kyrkogatan.

Det är polismästaren som står framför 
den lilla kiosken vid kyrkan och lapar 
på en strutglass. Lasse och Maja stannar 
till vid trottoaren. 

Polismästaren är en gammal bekant till 
Lasse och Maja och alltid lika trevlig att 
prata med.

– En fantastisk dag, säger han. En dag 
som gjord för att äta glass på, inte sant?



1 KULA  10:-
2 KULOR 15:-
3 KULOR 20:-

ELLER

GLASS-
MENY
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– Verkligen, svarar Lasse. Maja och jag 
är på väg till strand en för att bada.

– Lyckans ostar, skrattar polismästaren 
och fortsätter: 

– För en stackars polis som jag är det 
bara slit och släp – dag ut och dag in.

Lasse och Maja tittar på varandra och 
blinkar. Polismästaren verkar inte direkt 
nedtyngd av arbetsuppgifter.

– Är det mycket jobb just nu? frågar 
Maja ändå nyfiket. 

För det är så, att hon och Lasse har en 
liten detektivbyrå ihop och Maja är all
tid sugen på ett nytt spännande fall.

– Jag ska väl egentligen inte berätta det 
här för er, säger polismästaren. Men ni 
har ju hjälpt mig förut, och ni kan säkert 
behålla en hemlighet, eller hur?

Lasse och Maja nickar ivrigt.
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Polismästaren lutar sig framåt och  
sänker rösten till en viskning: 

– Ficktjuvar! På cirkusen utanför stan!  
I går på första före ställningen blev flera 
personer ur publiken bestulna. Jag har 
ringt till andra polisstationer i städer 
där cirkusen har varit. Samma sak där. 
Mobil tele foner, halsband och plånböcker 
har försvunnit. 

Polismästaren nickar eftertänksamt och 
fortsätter:

 – Men när cirkusen har lämnat stan, 
har också stölderna upphört. Det mesta 
pekar alltså på att det finns en tjuv med 
på cirkusen.
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Polismästaren lutar sig ännu längre 
fram. Lasse ser att glasskulan håller på 
att falla ur hans strut. Polismästarens 
ögon blir smala som springor när han 
väser fram:

– Jag ska själv dit i kväll. För att spana. 
Civilklädd förstås. Endast ett tränat öga 
som mitt kan avslöja en skicklig ficktjuv. 
Bägge föreställningarna ska jag besöka. 
Både klockan 18 och 20.

Med ett ploff ramlar polismästarens 
glasskula ur struten och landar på  
trottoaren. Besviken tittar han ner vid 
sina fötter, men sedan ringer en mobil
telefon i hans ficka. 

Polismästaren får upp sin lilla telefon 
och svarar. Så håller han för luren och 
viskar till Lasse och Maja:

– När man talar om trollen! Det är 
 cirkusdirektören. 



Lasse och Maja vill inte störa och  
cyklar vidare.

Framme vid Stora Torget svänger Maja 
plötsligt till höger om stadshotellet,  
i stället för till vänster. 
 Förvånad ropar Lasse efter henne:

– Fel håll Maja! Stranden ligger åt det 
här hållet.



– Arbete på gång Lasse. Glöm badet! 
Då förstår Lasse vart Maja är på väg. 

Till cirkusen förstås! 
LasseMajas Detektivbyrå har fått ett 

nytt fall att lösa.
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kapitel 2

En arg fru

Lasse och Maja kommer fram till 
gräsmattan nedanför den stora pulka
backen, där barnen från Valleby brukar 
leka på vintrarna.

Där har cirkusen ställt upp alla sina 
vagnar i en stor cirkel. Och i mitten av 
ringen står ett stort randigt tält. Lasse 
och Maja ställer ifrån sig sina cyklar  
och börjar gå mot cirkusplatsen.

CIRKUS SPLENDIDO står det med 
stora svarta bokstäver på en cirkusvagn. 
Där kan man köpa biljetter till före
ställningarna. 

Lasse och Maja går fram och knackar 
på biljettluckan, men ingen är där.



– Det är nog för tidigt, säger Maja. Det 
är en timme kvar innan den första före
ställningen börjar.

– Dags för lite efterforskningar, säger 
Lasse och går in på området.

– Men, säger Maja osäkert och tittar 
sig omkring  … 

100:-

Biljetter
Kvällensföre- ställningar:Kl 18 100:-Kl 20 100:-


