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

„A Lasszéról és Majáról szóló könyvek hihetetlenül
népszerűek, és egy csomó svéd gyerek kedvelte meg
az olvasást a segítségükkel.
Ne szalaszd el ezt a szuperjó könyvet!”
„A könyvfaló korszakban lévő gyerekek számára
a Lasszéról és Majáról szóló könyvek
igazi nyalánkságot jelentenek. Csak úgy zizegnek
az oldalak, ahogy forgatják őket.
Hopsz, és a könyv már véget is ért.”
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Nyomozóiroda

Martin Widmark – Helena Willis

LasszeMaja
Nyomozóiroda

A svéd könyvzsűri mozgalom – ahol a gyerekek
megszavazzák az év legjobb könyveit – úgy intézi,
hogy Lassze és Maja évről évre
a dobogó legfelső fokára kerül…

LasszeMaja
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Itt csak Lassze és Maja segíthet.

Szállodarejtély

Az előkelő Golden család a karácsonyt
Mákvirágfalva szállodájában tölti.
Magukkal hozzák drága szemük fényét,
a kínai almatacskót is.
A személyzet karácsonyi ünnepségre készül,
ám hamarosan kezdődnek a gondok…
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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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1. fejezet

Karácsonyeste előtt

ákvirágfalván minden évben
csaknem mindenki ugyanazt teszi a karácsonyeste előtti napon: svédasztalról karácsonyi ételeket lakmároznak a városka
szállodájában. Húsgombóc, sonka, hering
és krumpli halmai alatt roskadoznak a hatalmas tálak a gyönyörű ebédlőben.
Nézd csak, ott jön Roland Szvensszon!
Ő a sekrestyés a templomban, de ma, mint
oly sokan, szabadnapos, és várja a karácsonyi svédasztalt itt, a szállodában. Leveszi a
kabátját, a sálját és a kalapját, aztán lesöpör
még magáról néhány hópelyhet, majd beadja
a ruhákat a pult fölött a ruhatárba.
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– Boldog karácsonyt, Szvensszon bácsi!
Roland Szvensszon csodálkozva pillant
föl. A portán egy ismerőst fedez fel. De
hiszen ez Lassze! Egyszer ez a srác távcsővel leskelődött Roland templomából. Azt
állította, hogy madarakat fürkész, de valójáBoldog
karácsonyt!
ban egy gyémántokkal
kapcsolatos bonyolult
eset megoldásán dolgozott az utca túloldalán lévő ékszerboltnak.

15

Szallodarejtely_beliv.indd 15

2013.09.26. 10:29

– Nahát, Lassze! Te itt dolgozol? Itt ugyan
nem találsz kivételes madarakat – viccelődik
Roland Szvensszon.
– A karácsonyi szünetben dolgozom itt, a
nagybátyámnak segítek. Leginkább a ruhatárban álldogálok. Olykor ügyek után rohangálok, vagy táskákat cipelek fel a szobákba,
néha meg itt teszem hasznossá magam a
recepción.
– És a barátod? Majának hívják, ugye?
Mindent elolvastam rólatok az újságban az
után az eset után.
– Maja a konyhán segítkezik. Krumplit
pucol és mosogat.
– Nincs tehát valami újabb izgalmas eset
folyamatban?
Lassze a fejét rázza.
– Nos rendben! Vár a terített karácsonyi asztal – fejezi be Roland Szvensszon. –
Boldog karácsonyt, és add át üdvözletemet
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Majának! – teszi hozzá a nagy ebédlő felé
indulva.
Lassze, miközben Roland
Szvensszont követi a tekintetével,
Majára gondol.
Merthogy Lassze és Maja a legjobb barátok. Ugyanabba az osztályba
járnak az iskolában, és közösen vezetnek
egy nyomozóirodát. Az
VAKUVAL
irodájuk lent van Majáék
pincéjében. Ott van
minden, amire szükségük van ahhoz, hogy
vizslatni és szimatolni
tudjanak: távcső, fényképezőgép, tükrök,
zseblámpák és nagyító. Mostanra már saját
számítógépük is van.
Lassze és Maja szülei is ismerik
egymást, és most együtt utaztak el néhány napra. Csak
17

Szallodarejtely_beliv.indd 17

2013.09.26. 10:29

karácsony első napján jönnek majd haza.
Lassze és Maja addig rágták a szüleik fülét,
hogy végül itthon maradhattak:
– Működtetnünk kell az üzletet! – erősködött Lassze.
– Be kell üzemelnünk a számítógépet! –
állította Maja.
A szüleik végül beleegyeztek, hogy otthon
maradhassanak. Hiszen
a karácsonyi ajándékokat
akkor is megkaphatják,
amikor a szülők majd
hazajönnek. A gyerekek Lassze nagybátyjánál, Leifnél laknak. Ő a
városi szállodában dolgozik a Főtéren, és amikor azt kérdezte, hogy
lenne-e kedvük kicsit
segíteni a szállodában,
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nyomban igent mondtak. Lehet, hogy még
valami izgalmas is történik?
– Szia, Lassze! Történt valami? – kíváncsiskodik Maja.
Épp ebédszünete van, és kihasználja az
alkalmat, hogy körülnézzen a szállóban.
– Nem, semmi különös – válaszolja
Lassze. Látszik Maján, hogy csalódott.
Ő mindig valami érdekes megbízás után
kutat a nyomozóiroda számára.
– A szállodaigazgató beszélni szeretne
velünk négy órakor az irodájában – közli
a lány. – A karácsony megünnepléséről
tart eligazítást, meg arról, hogy holnap egy
nagyon különleges család érkezik ide a szállóba.
– Oké – válaszolja Lassze. – Ott találkozunk.
Maja továbbindul.
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