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Vallebys skarpaste hjärnor efter mer än 13 år i deckarbranschen. Men fall 25 ser ut att bli riktigt snårigt. Det
startar redan under de hektiska förberedelserna till Vallebys modetävling när den ryktbare modeskaparens
älskade katt försvinner. Försvinnandet följs av ett hotbrev. Alla bävar! För utan katt ingen catwalk. Nästan
alla i Valleby har fullt upp med att skapa fantastiska kreationer inför den fashionabla modevisningen på

torget. Den världskände modeskaparen Jean-Pierre ska utse de två bäst klädda invånarna i staden och belöna
dem med en resa till modets huvudstad Paris! Men nu när tävlingsdomarens lilla livskamrat Lulu är borta har
han tappat gnistan. Den kritiska situationen spetsas till av ett hotbrev: han måste lämna ifrån sig den ytterst
värdefulla pärmen med nästa års klädkollektion, annars får han inte återse sin ovärderliga Lulu ... Martin

Widmark kan konsten att berätta en historia som är "lättläst, men inte lättlöst!" Ett enkelt och rakt språk - med
en välplanerad och klurig intrig - tillsammans med Helena Willis skruvade bilder, gör varje bok till ett

oemotståndligt läsäventyr. Inte undra på att nästan varje barn i Sverige har full koll på Lasse och Maja! Lasse
och Maja och deras detektivbyrå har även dykt upp som utställning på Junibacken i Stockholm 2013 - 2014,
som fyra spelfilmer på biograferna, som operaföreställning på Göteborgsoperan och som julkalender i SVT
2006. Böckerna, som ständigt toppar boklistorna och tar emot pris efter pris, är alltjämt de mest utlånade på

biblioteken.
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