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Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 6. Tajemnica 

kina 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

Właściciele psów w Valleby są zrozpaczeni. Ktoś kradnie ich ulubieńców i żąda okupu wysokości kilku 

tysięcy koron! Lasse i Maja rozumieją, że trzeba działać szybko.  

Śledztwo prowadzi ich prosto do spowitego mrokiem salonu kina Rio. 

Kolejne tytuły serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai od kilku lat wybierane są książką roku przez 

szwedzkie Jury Dziecięce, czyli niemal 50 000 głosujących dzieci, a tym samym nie schodzą w Szwecji z 

list bestsellerów. 

Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Valleby i jego okolicach. Główni bohaterowie, 

Lasse i Maja, chodzą do tej samej klasy i wspólnie prowadzą  

małe biuro detektywistyczne. 
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W Polsce ukazało się dotąd sześć pierwszych tytułów: „Tajemnica diamentów”, „Tajemnica hotelu”, 

„Tajemnica cyrku”, „Tajemnica kawiarni”, „Tajemnica mumii” i „Tajemnica kina”. 

Książki świetnie nadają się dla dzieci, które właśnie zaczynają samodzielnie czytać.  

Duża czcionka, duża ilość charakterystycznych czarno-białych ilustracji oraz trzymająca  

w napięciu akcja sprawiają, że nawet najbardziej oporni mali czytelnicy czytają je  

z wypiekami na twarzach. 

Polecamy również „Brązową księgę” oraz „Srebrną księgę”, które pełne są detektywistycznych łamigłówek, 

rebusów, zagadek i szyfrów – a wszystko w scenerii miasteczka Valleby i z udziałem bohaterów serii. 

 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 3. Tajemnica 

cyrku 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

 

Na arenie cyrku Splendido, który właśnie zawitał do Valleby, klaun Bobo i magik Trocadero zabawiają 

publiczność swoimi sztuczkami, a potężny Ali Pasza popisuje się swoją siłą. Zapatrzeni w nich widzowie 

okradani są przez nieuchwytnego kieszonkowca.  

Czy w przestępstwo zamieszani są pracownicy cyrku?  

Tę zagadkę wyjaśnią bez większego trudu Lasse i Maja. Kolejne tytuły serii Biuro Detektywistyczne 

Lassego i Mai od kilku lat wybierane są książką roku przez szwedzkie Jury Dziecięce, czyli niemal 50 000 

głosujących dzieci, a tym samym nie schodzą w Szwecji z list bestsellerów. Do polskich księgarń trafiły już 

cztery pierwsze tytuły: "Tajemnica diamentów", "Tajemnica hotelu", "Tajemnica cyrku" i "Tajemnica 

kawiarni". Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Valleby i jego okolicach. 
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Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 13. Tajemnica 

biblioteki 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

Z biblioteki w Valleby giną cenne książki. Jak to możliwe, skoro każda z nich ma zabezpieczenie przed 

kradzieżą? Dlaczego nie włącza się alarm, kiedy złodziej przemyca je na zewnątrz? Komisarz policji prosi 

Lassego i Maję o pomoc. Detektywi obserwują bibliotekę i namierzają troje podejrzanych. 

  

Kolejne tytuły serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai od kilku lat wybierane są książką roku przez 

szwedzkie Jury Dziecięce, czyli niemal 50 000 głosujących dzieci, a tym samym nie schodzą w Szwecji z 

list bestsellerów. 

 

Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Valleby i jego okolicach. Główni bohaterowie, 

Lasse i Maja, chodzą do tej samej klasy i wspólnie prowadzą  

małe biuro detektywistyczne. 

 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 1. Tajemnica 

diamentów 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 
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Ktoś kradnie diamenty ze sklepu jubilerskiego Muhammeda Karata. Codziennie ginie jeden. Wszystko 

wskazuje na to, że złodziejem musi być ktoś z personelu - Siv Leander, Ture Modig lub Lollo Smitt. Policja 

jest bezradna. Sprawa zostaje powierzona młodym detektywom Lassemu i Mai. 
 

 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 17. Tajemnica 

galopu 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

W Valleby odbywają się wyścigi konne. Widzowie obstawiają wybrane konie.  

Zgodnie z przewidywaniami trzech doświadczonych jeźdźców od razu zostawia w tyle debiutantkę Sarę 

Bernard. Ale co to? Trzy świetne konie nagle tracą siły, zwalniają  

i zaczynają się dziwnie zachowywać. Lasse i Maja podejrzewają, że stoi za tym jakiś spisek... 

 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 8. Tajemnica 

gazety 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

Lasse i Maja czytają artykuły zamieszczone w "Gazecie Valleby" i nie wierzą własnym oczom. Dyrektor 

szkoły ściągał na klasówkach! Muhammed Karat używa fałszywych diamentów! Komisarz policji kradnie 

jabłka! Czy to może być prawda? 
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Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 4. Tajemnica 

kawiarni 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

 

Zdaje się, że przestępca dokładnie wie, kiedy uderzyć! Już po raz trzeci w ciągu krótkiego czasu okradł 

kawiarnię w miasteczku Valleby. Za każdym razem kasa była pełna. Czyżby ktoś z pracowników Café 

Marcepan był w zmowie ze złodziejem? Lasse i Maja mają swoje podejrzenia. Kolejne tytuły serii Biuro 

Detektywistyczne Lassego i Mai od kilku lat wybierane są książką roku przez szwedzkie Jury Dziecięce, 

czyli niemal 50 000 głosujących dzieci, a tym samym nie schodzą w Szwecji z list bestsellerów. Do polskich 

księgarń trafiły już cztery pierwsze tytuły: "Tajemnica diamentów", "Tajemnica hotelu", "Tajemnica cyrku"  

i "Tajemnica kawiarni". Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Valleby i jego 

okolicach. 
 

 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 14. Tajemnica 

meczu 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

Jak co roku w Valleby rozgrywany jest bardzo ważny mecz. Czy drużynie Valleby tym razem uda się 

pokonać drużynę miasta Sandby?  

Srebrny puchar błyszczy w słońcu, czekając na zwycięzcę. 

Lasse i Maja wytrwale kibicują swojej drużynie. Nagle dokonują zaskakującego odkrycia… 
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Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 5. Tajemnica 

mumii 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

Czy to możliwe, żeby w muzeum w Valleby obudziła się licząca 3 000 lat egipska mumia? Przerażony 

strażnik twierdzi, że widział to na własne oczy.  

Tej samej nocy, której z muzeum zginął najcenniejszy obraz…  

Lasse i Maja natychmiast udają się do muzeum, żeby osobiście zbadać sprawę. 

 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 20. Tajemnica 

pływalni 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

W święta Bożego Narodzenia w Valleby odbywają się zawody pływackie.  

Pływalnia pęka w szwach. Wszyscy chcą zdobyć odznakę pływacką oraz obejrzeć skoki  

do wody mistrza olimpijskiego Rackego Bolindera. Gdy jednak ten, po spektakularnym skoku z trampoliny, 

nie wynurza się z wody, a chwilę później okazuje się, że z szafek w szatni poznikały kosztowności, Lasse i 

Maja rozumieją, że będą mieli pracowite święta... 
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Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 23. Tajemnica 

pożarów 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

Jest lato. Lasse i Maja robią porządki w swoim biurze detektywistycznym. Podczas przerwy Lasse czyta w 

gazecie o tajemniczych pożarach, które przez ostatnich parę dni wybuchały  

w różnych częściach Valleby. Co dziwne, każde z tych miejsc wyposażone było w nowy alarm 

przeciwpożarowy i nowe gaśnice. W dodatku po akcji strażaków okazywało się,  

że z wszystkich tych miejsc zniknęły drogocenne przedmioty…  

Lasse i Maja muszą przerwać sprzątanie i powstrzymać niebezpieczne pożary! 

 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 9. Tajemnica 

szkoły 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

Valleby zostało zasypane fałszywymi banknotami. Wiele wskazuje na to, że pieniądze produkowane są w 

szkole Lassego i Mai! Żeby złapać winnego, konieczne jest nocne śledztwo i dużo sprytu w pozyskiwaniu 

odcisków palców. Lasse i Maja przekonają się,  

że ich szkoła kryje niejedną tajemnicę. 
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Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 24. Tajemnica 

więzienia 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

W więzieniu w Valleby pastor wystawia "Hamleta". Aktorami są trzej więźniowie. Podczas przedstawienia 

na scenie dzieją się nieoczekiwane rzeczy. 

Gdy kurtyna opada i publiczność oklaskuje aktorów, ci nie pojawiają się ponownie,  

by przyjąć owacje i się ukłonić. Co się z nimi stało?  

By to wyjaśnić, potrzebni będą oczywiście Lasse i Maja! 

 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 10. Tajemnica 

złota 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

Bank w Valleby ma przechować przez noc 250 kilogramów czystego złota.  

Komisarz uspokaja zdenerwowanego dyrektora banku, że na pewno nic się nie stanie.  

Ale następnego ranka złoto znika! W skarbcu pozostają tylko puste skrzynie i list  

z pogróżkami od rabusiów, którzy wzięli pracowników banku jako zakładników. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=widmark+martin
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=willis+helena
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=widmark+martin
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=willis+helena


 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tom 12. Tajemnica 

zwierząt 

Autor: Widmark Martin, Willis Helena 

W sklepie zoologicznym Waldemara zwierzęta od tygodnia coraz gorzej się czują.  

Papugi, świnki morskie i króliki całymi dniami śpią. Lasse i Maja podejrzewają, że mogły zostać otrute. 

Lecz kto i dlaczego miałby to zrobić? Podczas nocnego śledztwa Lasse i Maja widzą, że ktoś zakrada się do 

sklepu… 

 

 

FELIX, NET I NIKA ORAZ (NIE)BEZPIECZNE 
DORASTANIE 

Autor: Kosik Rafał 

Wakacyjny Londyn to świetne miejsce na przygodę, lecz jeśli pojadą tam Felix, Net i Nika, a dołączy do 

nich Laura... Jak zwykle u Kosika - będzie się działo! Gang elegantów,  

Net za ladą hotelowej recepcji, londyńskie szczury, pewien pies rasy corgi, agent Mamrot i... kłopoty z 

Niką. W wakacyjną prozę życia bohaterów wedrze się technologiczna moc sztucznej inteligencji i 
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biologiczna potęga nastoletnich hormonów. Bo to książka dla współczesnych nastolatków - będzie trochę 

strasznie i niebezpiecznie, czasem poważnie,  

a najczęściej... bardzo śmiesznie. 

 

FELIX, NET I NIKA ORAZ BUNT MASZYN 

Autor: Kosik Rafał 

Co się stanie, jeżeli roboty uznają, że należą im się takie same prawa jak ludziom? Jak Felix, Net i Nika 

poradzą sobie z buntem maszyn? 

Jak zwykle w serii „Felix, Net i Nika” czekają na Was: megadawka humoru, absolutnie szalone przygody 

i… nowe pomysły dyrektora gimnazjum – magistra inżyniera Juliusza Stokrotki. Przeczytajcie, a dowiecie 

się, kto odwiedzi Nikę, jaką tajemnicę próbuje odkryć Net i z kim umawia się Felix. Będzie się działo! 

 

FELIX, NET I NIKA ORAZ KLĄTWA DOMU 
MCKILLIANÓW 

Autor: Kosik Rafał 

Mroczny szkocki zamek i Londyn spowity mgłą - oto sceneria wakacji Felixa, Neta i Niki. Przyjaciele tym 

razem zmierzą się z klątwą od stuleci prześladującą pewien szkocki klan. Będzie trochę steampunkowo, 

trochę wiktoriańsko, bardzo śmiesznie i bardzo... horrorystycznie. 
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Już możecie się bać! 

 

FELIX, NET I NIKA ORAZ ORBITALNY SPISEK 

Autor: Kosik Rafał 

Podczas imprezy sylwestrowej Felix, Net i Nika niechcący odpalają eksperymentalną rakietę kosmiczną. Tajne 
służby poszukują sprawców. Rakieta spadnie na terytorium Polski, rozpoczyna się więc walka z czasem. 

Gimnazjum Felixa, Neta i Niki stara się o uzyskanie certyfikatu jakości, co prowadzi do wielu absurdalnych i 
bardzo zabawnych sytuacji. Humor, szalone akcje,  

polska rzeczywistość - ta książka nie zawiedzie młodych czytelników! 

 

FELIX, NET I NIKA ORAZ PAŁAC SNÓW 

Autor: Kosik Rafał 

Gdzie trafiamy, gdy zasypiamy? Zastanów się dobrze,  

czy na pewno chcesz się tego dowiedzieć? 

Czy starczy ci odwagi, aby razem z Felixem, Netem i Niką rozwiązać zagadkę ogarniającej Warszawę 

epidemii senności, odkryć kim jest śledzący bohaterów płaszczak i dokąd zmierza czarna karoca? 

Nie obawiaj się - senna rzeczywistość polskiego gimnazjum przyprawi cię nie tylko  

o dreszczyk strachu, ale też rozbawi. Kto kogo kocha, kto oszukuje i czym u diabła jest  

ta bekonia? 
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Bądź pewien - nie zaśniesz, dopóki nie skończysz czytać "Pałacu Snów". 

 

FELIX, NET I NIKA ORAZ ŚWIAT ZERO 2. ALTERNAUCI 

Autor: Kosik Rafał 

Felix, Net i Nika, warszawscy gimnazjaliści, trafiają do światów alternatywnych, a każda wizyta pokazuje 

im (i nam), jak wyglądałby nasz świat, gdyby historia potoczyła się trochę inaczej. Lektura dla myślących 

czytelników od lat 7 do 107! Ostrzeżenie nr 1 – w tej książce znajdziesz gigantyczną dawkę humoru. 

Ostrzeżenie nr 2 – od tej książki trudno się oderwać! Ostrzeżenie nr 3 – ta seria uzależnia. 
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