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Lasse och Maja har Vallebys skarpaste deckarhjärnor. Men ska de
klara av att lösa detta gåtfulla fall där Vallebys fina café blir rånat?
Inte bara en gång, utan flera gånger! Och alltid när det finns mycket
pengar i kassan. Skumt! Det blir som alltid spännande, roligt och
finurligt när Lasse och Maja är i farten! Nu i färg och med nytt
omslagCafé Marsaan, Vallebys fina konditori, har blivit utsatt för

flera rån. Kassörskan är chockad! Tre gånger i rad kan inte en rånare
ha tur, är det någon inne på caféet som tipsar rånaren när det är dags

att slå till? Ingen i personalen har sett något misstänkt bland
kollegerna, berättar Vallebys polismästare initierat för Lasse och

Maja mellan bakelsetuggorna. Han har själv förhört allihop. Men de
verkar alla vara i stort behov av pengar. Konditoriets ägare syns
aldrig till, så honom är det inte lätt att fråga ut. Lasse och Maja
smälter den digra informationen på samma gång som de utsökta

bakelserna, och beundrar caféets lockande skyltfönster på väg hem.
Nu är det nya bakverk i skylten, lika konstfullt arrangerade som

tidigare. Men fatet med rånen står kvar på sin plats. 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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