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Lasse och Maja har Vallebys skarpaste deckarhjärnor. Fallet på
Cirkus Splendido bland trollkarlar och
clowner
är klurigt. Ska de lyckas lista ut hur telefoner, plånböcker och
halsband försvinner under föreställningen? Det blir som alltid spännande, roligt och finurligt när Lasse och
Maja är i farten! 

Nu i färg och med nytt omslag

Det är kvällsföreställning på CIRKUS SPLENDIDO. Publiken
låter sig roas, ovetande om att det pågår något fuffens alldeles i deras närhet.
Värdesaker försvinner spårlöst
under föreställningen. Men Lasse och Maja är på plats och anar snart att det är någon av de anställda på
cirkusen som är den skyldiga. I cirkusmysteriet spelar också staden Vallebys polismästare en framträdande
roll och hans gamla brottarkunskaper kommer väl till pass när han går i närkamp med Ali Pascha, världens
starkaste man.Martin Widmark kan konsten att berätta en historia som är "lättläst, men inte lättlöst!" - hans
paroll sedan starten av bokserien om LasseMajas detektivbyrå. Det betyder ett enkelt och rakt språk, med en

välplanerad och klurig intrig. Detta, parat med det vitala samspelet med Helena Willis
alla roliga och
skruvade bilder - hädanefter alltid i färg - gör varje bok i serien till ett oemotståndligt läsäventyr. Inte undra
på att nästintill varje barn i Sverige har full koll på Lasse och Maja, och dessutom håller vår deckarduo på att
segla upp som
favoriter för mängder av unga läsare i andra länder.


Böckerna toppar ständigt boklistorna och

tar emot pris efter pris. De är dessutom de mest utlånade titlarna på biblioteken.
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