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Värdefulla böcker försvinner från det larmade biblioteket! Hur är det möjligt? Värdefulla böcker försvinner
från Vallebys bibliotek. Hur är det möjligt, när allt av värde är larmat? Polismästaren behöver hjälp att bevaka
biblioteket, framför allt att hålla ögonen på besökarna i forskarrummet - där dyrgriparna förvaras. Lasse och
Maja är snart tre misstänkta boktjuvar på spåren ... Detektivbyråns trettonde fall kommer här i nyutgåva i färg
med nytt omslag. Den svartvita utgåvan gavs ut första gången 2007. Martin Widmark kan konsten att berätta
en historia som är "lättläst, men inte lättlöst!" Ett enkelt och rakt språk - med en välplanerad och klurig intrig tillsammans med Helena Willis skruvade bilder, gör varje bok till ett oemotståndligt läsäventyr. Inte undra på
att nästan varje barn i Sverige har full koll på Lasse och Maja! Lasse och Maja och deras detektivbyrå har dykt
upp i många olika sammanhang sedan de första böckerna gavs ut 2002: som flera spelfilmer på biograferna,
som utställning på Junibacken i Stockholm, som operaföreställning på Göteborgsoperan och som julkalender i
SVT.
Böckerna, som ständigt toppar boklistorna och tar emot pris efter pris, är alltjämt de mest utlånade på
biblioteken. År 2017 har det sålts över 3 miljoner LasseMaja-böcker i Sverige. Och barnens ständiga
storfavoriter fortsätter att lösa nya kluriga deckargåtor! "Intrigen är spännande och klurig, upplösningen
humoristisk och oväntad. Helena Willis förgsprakande och naivistiska illustrationer lyfter och förstärker
läslusten." Elsie Runnö, Bibliotekstjänst

LasseMajas detektivbyrå är en barnbok serie skriven av Martin Widmark och illustrerad av Helena Willis. De
hjälper polismästaren i den lilla staden Valleby. Lasse och Maja är två klasskompisar som driver en liten, men
framgångsrik detektivbyrå ihop. Uppvuxen i Linköping.
Uppvuxen i Linköping. Press Press. Ja, ungefär så duktig som pojkar brukar vara i den åldern, för att
använda en Masarinsk jämförels För julkalendern, se Lasse-Majas detektivbyrå TV-serie.
Väldigt duktig på att spela fotboll. Lasse och Maja är två klasskompisar som driver en liten, men
framgångsrik detektivbyrå ihop. Uppvuxen i Linköping. De hjälper polismästaren i den lilla staden Valleby
att lösa kniviga fall. Uppvuxen i Linköping. Ja, ungefär så duktig som pojkar brukar vara i den åldern, för att
använda en Masarinsk jämförels För julkalendern, se Lasse-Majas detektivbyrå TV-serie. Alla pressfrågor
hanteras av Jenny Helldahl, jenny. helldahl@bonnierforlagen. Väldigt duktig på att spela fotboll. Ja, ungefär
så duktig som pojkar brukar vara i den åldern, för att använda en Masarinsk jämförels För julkalendern, se
Lasse-Majas detektivbyrå TV-serie. Ja, ungefär så duktig som pojkar brukar vara i den åldern, för att använda
en Masarinsk jämförels För julkalendern, se Lasse-Majas detektivbyrå TV-serie. Väldigt duktig på att spela
fotboll. De hjälper polismästaren i den lilla staden Valleby. se eller 08 696 80 78.

