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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.



Personerna:

Lasse Maja

Polismästaren



ERROL WIIKING
Piano och keyboard

PAUL STERLING
Elbas



NADJA RA-KADAM
Trummor

Medlemmarna i bandet

ERROLS





kapitel 1

Med darrande händer

-Hör här, säger Prästen.
Lasse och Maja är på Café Panini & 

Bernard och fikar. Vid ett bord sitter 
Prästen och läser Ronny Hazelwoods 
samlade dikter. 

Prästen läser nu högt en dikt ur boken:
– Små tassande fötter – ljuv musik för 

en som är gammal och trötter.
– Gulligt, säger Sara Bernard bakom 

disken. Trots att det knappt 
rimmar.

Dino Panini putsar 
kaffemaskinen så att 
den blänker.



– Jag tror den handlar om Jesus, säger 
Prästen. Han har nog små fötter.

Lasse ber att få låna boken av Prästen. 
På baksidan finns en bild av Ronny 
Hazelwood.
– Men, säger Maja. Så där ser väl inte 

Ronny ut?
– Inte längre, skrattar Lasse. Det är 

ett gammalt foto. Författare gör så där 
ibland. 
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– Nja, säger Sara till Prästen. Jag tror 
dikten handlar om barn.
– Men Ronny har väl inga barn? in-

vänder Prästen.
– Nej, just det, säger Sara. Dikten hand-

lar nog om att han längtar efter barn.
Nu tittar Sara på Dino som ler ömt till-

baka.
Prästen läser en ny dikt:
– Jag tänker att, jag hör ett skratt, varje 

natt. Jag får fnatt. 
– Nu rimmar det bättre, säger Sara.
– Men nu måste det handla om Jesus, 

säger Prästen. Han skrattar ju och är så 
rolig. Och snäll.

Maja ska just säga att hon tror att även 
den här dikten handlar om att Ronny 
längtar efter barn. Men då flyger dörren 
upp till Café Panini & Bernard. 



Först in kommer Vallebybladets  
reporter, Sigge Jansson. Sedan kommer 
tre personer efter honom på rad. 

Sara Bernard blir alldeles blek.  
Hon håller sig i disken och tittar med 
öppen mun på de nya gästerna. 



Dino verkar inte reagera. Sigge  
Jansson hälsar på Lasse, Maja  
och Prästen. 

Prästen gör korstecknet tillbaka.


