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Lasse och Maja har skaffat sig Vallebys skarpaste hjärnor efter mer
än 10 år i deckarbranschen. Fall nummer 22 visar sig vara en extra
hård nöt att knäcka: vem är den rättmätiga vinnaren av stadens

cykellopp? Deltagarna verkar ju mer än lovligt luriga ... Det blir som
alltid spännande, roligt och lättläst när Lasse och Maja är i farten!
Den som först passerar mållinjen på stortorget i Valleby kommer att
vinna en guldmedalj och - inte minst - 10 000 kronor. Alla deltagarna
verkar segervissa när de intervjuas inför tävlingen, och under loppet
verkar de inte sky några som helst medel för att nå mål. Men inte får

man väl uppföra sig hur som helst för att komma först?
Polismästaren däremot hänger inte med i svängarna och hinner bli
rejält förvirrad inför prisutdelningen. Tur att Lasse och Maja är på
plats: Lasse som tävlande cyklist och Maja som hård tränare och
observatör. Tillsammans lägger de ihop två och två ...  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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