A könyvfaló korszakban lévő gyerekek számára
Lassze és Maja történetei igazi csemegék.
Csak úgy zizegnek az oldalak, ahogy forgatják őket.
Hopsz, és a könyv már véget is ért.

Hétéves kortól ajánljuk.
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KRISTÁLY CIRKUSZ

Cirkuszrejtély

Martin Widmark – Helena Willis

A Lasszéról és Majáról szóló könyvek
hihetetlenül népszerűek, és segítségükkel
rengeteg svéd gyerek kedvelte meg az olvasást.
Ne szalaszd el Te sem ezt a szuper jó könyvet!

Nyomozóiroda

!

LasszeMaja
Nyomozóiroda

A svéd könyvzsűri-mozgalom hatására
– ahol gyerekek szavaznak az év legjobb könyveire –
Lassze és Maja évről évre
a dobogó legfelső fokára kerül…

LasszeMaja

Ó

Lassze és Maja – a svéd gyerekek kedvencei –
állandóan a sikerlisták élén állnak,
és díjat díj után nyernek!

Cirkuszrejtély

A KRISTÁLY CIRKUSZ esti előadást tart.
A porondon Abraka, a varázsló és Bobo, a bohóc
lép fel. A közönség jól szórakozik,
és nem is sejtik, mi történik a közvetlen közelükben.
Pénztárcák, telefonok és nyakláncok tűnnek el
nyomtalanul az előadás alatt. Szerencsére a két ifjú
nyomozó, Lassze és Maja is a helyszínen van…

Martin Widmark
Helena Willis
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Nyomozóiroda
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A LasszeMaja könyvek
Mákvirágfalván
és környékén játszódnak,
ahol szinte mindenki ismeri egymást,
és minden közel van.
A fôszereplôk,
Lassze és Maja, osztálytársak,
és közösen egy kis nyomozóirodát
mûködtetnek.
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Mákvirágfalva
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szereplok:

Lassze
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Rendőrfőnök

Cirkuszigazgató

Pattogatott
kukoricás
asszony

Léggömbáruslány
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Ali Pasa

Bobo bohóc

Abraka

szilveszter
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1. fejezet

Zsebtolvajok és a fagyi

ákvirágfalva városkába beköszöntött a nyár. A nap reggel óta ontja sugarait, a
levegő vibrál a hőségtől az aszfalt felett.
– Szervusztok, srácok! – kiáltja valaki, amint Lassze és Maja a Múzeum utca
és Templom utca kereszteződésébe hajt a
biciklijével.
A rendőrfőnök a templom melletti kis trafik előtt áll, és fagyit nyalogat. Lassze és Maja
megáll a járdaszélen.
A rendőrfőnök a kis nyomozók régi ismerőse, és mindig kellemesen el lehet beszélgetni vele.
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– Micsoda fantasztikus nap! – mondja. – Egy nap, amit azért találtak ki, hogy
fagyizni lehessen, nem igaz?
– Valóban – válaszolja Lassze. –
Majával éppen a strandra igyekszünk,
hogy fürödjünk egy jót.
– Szerencsés flótások – nevet a rendőrfőnök és folytatja: – Egy magamfajta szegény
rendőr meg csak gürcölhet nap mint nap.
Lassze és Maja egymásra pislog. Nem
úgy fest, mintha a rendőrfőnök megszakadna a munkában.
– Sok a dolga mostanság? – kérdi a kislány mégis kíváncsian.
A gyerekeknek ugyanis van egy nyomozóirodája, és Maja mindig új, izgalmas
feladatra vágyik.
– Igazából nem kellene elárulnom nektek – kezdi a rendőrfőnök. – De hiszen
már korábban is segítettetek nekem, és
biztosan tudtok titkot tartani, ugye?
15
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Lassze és Maja lelkesen bólogat.
A rendőrfőnök előrehajol, és suttogóra
fogja:
– Zsebtolvajok! A cirkuszban a városon kívül! A tegnapi első előadáson több
nézőt is megloptak. Telefonáltam minden
város rendőrkapitányságára, ahol a cirkusz fellépett. Mindenhol ugyanaz történt.
Mobiltelefonok, nyakláncok és pénztárcák
tűntek el.

A rendőrfőnök töprengve bólint, majd
folytatja:
– Ám amikor a cirkusz elhagyta a várost,
a lopások is megszűntek. Tehát minden jel
16
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arra utal, hogy a tolvajt a cirkuszban kell
keresni.
Ekkor a rend őre még közelebb hajol hozzájuk. Lassze látja, hogy a fagyija mindjárt
kipottyan a tölcsérből. A férfi szeme résnyire
keskenyedik, amikor dühösen azt sziszegi:
– Ma este én is odamegyek. Hogy nyomozzak. Civil ruhában természetesen. Csak egy
olyan gyakorlott szem, mint az enyém, leplezhet le egy ilyen dörzsölt zsebtolvajt. Mindkét
előadást megnézem. 18 és 20 órakor is.
Plötty! A rendőrfőnök fagyija kifordul a
tölcsérből, és a járdán landol. Csalódottan
néz le a lába elé, amikor hirtelen megcsörren
a mobilja a zsebében.
A rendőrfőnök felveszi kis telefonját, és
beleszól. Majd eltakarja a kagylót, és azt suttogja Lasszénak és Majának:
– Elég volt megemlíteni! A cirkuszigazgató az.
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Mivel nem akarják zavarni, a gyerekek
elkarikáznak.
Amikor a Főtérre érnek, Maja a városi
szállodánál hirtelen jobbra fordul, bal helyett.
Lassze csodálkozva kiált utána:
– Rossz irányba mész, Maja! A strand erre
van.
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