ja!
Uusi sarjakuvakir

La sse-Maijan
et sivätoimisto

VÄRIKU VITETT U!
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TAMMI

Rakkaat lukijat
Kaksikymmentä vuotta sitten aloimme keksiä tarinoita kahdesta
lapsesta, jotka asuvat pikkukaupungissa ja selvittävät erilaisia
rikoksia. Lapset olivat Lasse ja Maija, ja he olivat juuri perustaneet
pienen etsivätoimiston, Lasse-Maijan etsivätoimiston. Kaikki sai
alkunsa, kun Muhammed Karaatti pyysi Lasselta ja Maijalta apua
timanttivarkaan etsimisessä. Siitä sarja lähti rullaamaan eteenpäin. Vallilassa on selvitetty sittemmin kasapäin lisää rikoksia, eikä
poliisimestari olisi varmasti pärjännyt ilman kahta pikku apulaistaan.
Nykyään Lasse-Maijan etsivätoimiston tarinoita voi lukea ja
kuunnella sekä katsoa niin elokuvina kuin televisiosarjoinakin – ja
vihdoin saatavilla on myös ihka ensimmäinen Lasse-Maijasarjakuvakirja! Me itse luimme pienenä lasten dekkareita ja
sarjakuvia: Tinttiä, Asterixia, Lucky Lukea, Mustanaamiota sekä
monia, monia muita. Joten voitte
arvata, miten iloisia olemme
ikiomasta sarjakuvastamme!
Toivottavasti pidätte uusista
seikkailuistamme!
Martin & Helena

Martin Widmark on kirjailija ja Helena Willis
kuvittaja. Yhdessä he ovat luoneet Lasse-Maijan
etsivätoimisto -kirjasarjan.
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VALLILAN
PANTTISABOTÖÖRI

On perjantai-iltapäivä. Lassen ja Maijan luokka on koko vuoden kerännyt
tölkkejä ja pulloja luokkaretkeä varten. Nyt retkipäivä lähestyy.
Ketkähän ovat tulossa palauttamaan viimeisiä tölkkejä?

Vihdoin! Ihan
kohta urakka
on ohi.

Tuotteita
erikoistarjouksessa
-25 %

Sitten mennään ostamaan junaliput.
Ruokakaupassa on Vallilan
ainoa pullonpalautus
automaatti.

Lasse ja Maija oikaisevat kassan kautta ja tervehtivät
Veronikaa.
Moi.

Hyvä
asiakas,

Liity
jäseneksi

Huoh

5
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Kaupassa odottaa
ikävä yllätys.
Voi äh!
Tyypillistä.
PALAUTUS
AUTOMAATTI
EPÄKUNNOSSA

Mitä ihmettä täällä on?

Perunoita?

PALAUTUSAUTOMAATTI
EPÄKUNNOSSA

Lattialla
on lisää.

Miten ne
ovat joutuneet
tänne?

Tullaan huomenna
uudestaan. Toivottavasti
laite on silloin
korjattu.

6
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Lauantaiaamuna Lasse
ja Maija ovat kaupassa
jo heti aukeamisaikaan.

Lasse ja Maija!
Olettepa te varhain
liikkeellä.
Niin, meillä
on paljon hommaa.
Ensin pitää palauttaa
tölkit…
-25 %

…ja sitten käydä
ostamassa junaliput koko luokalle.

Lappu on poissa.

Hyvä, laite
on varmaan
korjattu.

Ei tämä toimi vieläkään.

Lasse ja Maija kutsuvat kauppiaan apuun.

Tämä on jo seitsemäs kerta tällä
viikolla, kun tuo kurja rakkine
hajoaa.

Taasko
automaatti
on rikki? Welmeri
Frisk korjasi sen eilen.
Kun lähdin kotiin, se toimi ihan hyvin.

Pitää soittaa taas Welmerille.

7
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Paikalle tullessaan Welmeri Frisk huomaa heti, mikä laitteen on
rikkonut.
Täällä on jotain tukkeena.

E
AN
NA
A
B
Ä
VI
HY

JA

Banaanilaatikko.
Kukahan sen on
yrittänyt palauttaa?

Tässä työssä törmää kaiken
maailman kummallisuuksiin.

Mutta tämä oli kyllä
tähän mennessä
oudointa.

Eilen joku oli yrittänyt palauttaa
monta kiloa perunoita.
Hullua, eikö?

H Y VIÄ BA NAANE JA

Minun mielestäni siinä ei ole mitään ihmeellistä.

Ihmiset ovat niin
ajattelemattomia
nykyään.

8
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Huomasitko mitään erikoista,
kun tulit aamulla kauppaan?
Erikoista?

Moi! Taasko sinä olet täällä?

Niin, mitään
tavallisesta
poikkeavaa?

Henkilökunnan
pukuhuoneessa oli
ikkuna auki.
Jaakko unohti
ehkä sulkea sen.
Hän lähti eilen
viimeisenä.

Mutta onneksi mitään
ei ilmeisesti varastettu.
Vallilalaiset ovat
rehellistä väkeä.

Tehän tunnette
Jaakon, vai mitä?
Hän on töissä
kalatiskillä.

Teidän automaattinne
teettää minulla töitä
joka
päivä.

Voisi melkein luulla,
että käyn itse rikkomassa sen.

9
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Korjaajan puuhaillessa Lasse ja Maija menevät kahvilaan. He ovat saaneet syödä siellä ilmaiseksi
siitä saakka, kun auttoivat selvittämään mystisten ryöstöjen sarjan.
On muitakin, jotka
eivät ole voineet
palauttaa
pullojaan.

Tuolla on Sara.

KLINK
KLANK
K
N
O
L
K

Sara on huomannut
lapset. Hän hakee
heille tarjottavaa.
Hei, Lasse
ja Maija!

Keittiö pursuaa tölkkejä
ja pulloja.

Panini
& Pe lli

Luulen, että Dino kaatoi juuri
tölkkikasan.

K Panini
KLON
K & Pelli
N
A
KL

AARGH!
Tulen hulluksi!

10
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Pulloja ei ole voinut palauttaa
aikoihin. Aina kun käyn
kaupassa, automaatti
on rikki.

Joku rikkoo
sen tahallaan.

…mutta
piittaa
mattomia
on paljon.

En usko, että laite hajoaa jatkuvasti
ajattelemattomuuden takia tai
sattumalta.

Kuka haluaisi
rikkoa
palautus
automaatin?

Kuka siitä hyötyy?
Joku, joka vihaa
kierrätystä?!

En tiedä vielä…

Köh,
köh!

11
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Ehkä hän
jätti sen
auki
tahallaan…

Kalatiskin Jaakko lähti eilen
viimeisenä. Ja unohti sulkea
pukuhuoneen ikkunan.

…niin että
joku muu saattoi kiivetä sisään.

Welmeri tienaa
rahaa automaatin
korjaamisesta.

Mutta kuka?

Jos hän ja Jaakko ovat
kavereita, Jaakko ehkä
auttaa häntä.

Welmeri
Frisk!

Kaupalla Lasse ja Maija tapaavat Viola Liljan
villakoiransa kanssa.

Tuotteita
erikoistarjouksessa
-25 %

Tralalaa!
Mamma sai
viimein haettua
tölkkipantit,
tralalaa!

Tuotteita
erikoistarjouksessa
-25 %
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Nyt mamma voi ostaa
herkkukatkarapuja kullalleen!
Trallalallaa!

Viola Lilja ilmeisesti
palautti tölkkejä.

Silloinhan
laitteen täytyy olla kunnossa.

Voi ei, nyt tuolla on iso
ananas.

Maija ottaa ananaksen
pois, mutta laite ei toimi
siltikään. Se on rikki.

Viola Lilja onnistui palauttamaan tölkit.

Sabotöörin on
täytynyt iskeä juuri äsken!
Jos syyllinen on Welmeri,
hänen olisi pitänyt tulla
ulkona meitä vastaan.
Luuletko, että
sabotööri on
Viola Lilja?

Olisiko hän voinut
kiivetä avoimesta
ikkunasta viime
yönä?

13
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Tuskin!

Onko meillä
johtolankoja?

Hän ei ikinä jättäisi Karl-Filipiä yksin pimeään.

Ensin laite
rikottiin
kaatamalla
sinne
perunoita.

– ja kolmannella
kerralla
ananaksen.

Toisella
kerralla joku
tunki sinne
banaanilaatikon –

NE
AA
BA N
Ä
I
V
HY

Sabotöörin täytyy päästä
hedelmä- ja vihannesosaston ohi
kenenkään huomaamatta.

JA

Eli syyllisen on oltava
kaupassa töissä.

Ruokakaupassa on kolme työntekijää:
Kauppias

-avasi myymälän
tänään. Valittaa,
että automaatti
on usein rikki.

Veronika

-on töissä kassalla.
Vaikuttaa väsyneeltä.
Onko hän valvonut
yöllä?

Jaakko

-on töissä kalatiskillä. Jaakko
sulki myymälän eilen ja jätti
ikkunan auki. Hän tuntee
Welmeri Friskin.

14
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Jaakko työskentelee kaukana
hedelmäosastosta.

KALA
PÄIVÄN
RESEPTI

LIHA

KOLJA
KINKKU

12,90 KG

12,90 KG

Ja kaukana palautusautomaatista.

Entä kauppias?
Voiko hän olla syyllinen?

Kaupalle tulee
varmasti kalliiksi
korjata laitetta
koko ajan.

En usko,
että se on hän.

HEDELMÄT &
VIHANNEKSET

Omena päivässä
pitää pikkumasun
kunnossa.

On yksi henkilö, joka ohittaa hedelmä- ja vihannesosaston
ja palautusautomaatin joka päivä matkalla
pukuhuoneeseen.

Ei vielä. Mutta nyt
tiedän, mitä meidän
pitää tehdä.

Meillä ei ole
todisteita.

15
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Veronika istuu kassalla väsyneen näköisenä,
kun Maija tulee hänen luokseen.

Sinulle on
puhelu
toimistossa.

Katsotaanpa.
Tänne on
saatettu piilottaa
todistusaineistoa.

On vai?

Ei mitään
täällä…

Mitä te kaksi
oikein puuhaatte?

…eikä täällä.

Veronika tulee takaisin,
eikä hän näytä iloiselta.

Etsimme
todistusaineistoa.

PERUNOITA
3 KG

Minkähän selityksen
Veronika keksii?

16
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ONK KA-KLINK
KA-KL KLONK
KA-

En kestä siitä
typerästä
rakkineesta
lähtevää
meteliä!

Tulen hulluksi jatkuvasta kolinasta…
ja öisin en saa unta, kun se ärsyttää
minua niin paljon.

Yhtenä päivänä
minulle riitti.

Matkalla kassalle
nappasin mukaani,
mitä satuin
löytämään, ja
tukin laitteen sillä.

Mutta mieti, miten paljon
tölkkejä ja pulloja on
jäänyt palauttamatta.

Etkö välitä lainkaan
ympäristöstä?

Siitä lähtien olen rikkonut
palautusautomaatin aina
kun olen voinut. Jotta saisin
lepuuttaa korviani.

Ympäristö ja ympäristö!

Entä kuuloympäristö?!

17
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Kun kauppias kuulee Veronikan kärsivän metelistä, hänen käy tätä sääliksi.
Ja hän keksii tilapäisen
ratkaisun.
Maksaako
viikunahillo
oikeasti kolme
euroa?

Ai mitä sanoit?

Lasse ja Maija saavat
vihdoin palautettua
tölkkinsä ja pullonsa
ja ostettua junaliput
koko luokalle. Viikkoa
myöhemmin he palaavat
retkeltä.

Etkö käytä
enää kuulosuojaimia?

Käydäänkö kaupassa katsomassa, miten
Veronikalla menee?

Hyvä idea.

VALLILAN ASEMA

En tarvitse niitä.
Pullokone siirretään tuulikaappiin.

Valmista
tuli!

Minun velvollisuuteni
kauppiaana on puuttua
tilanteeseen, jos henkilökunta ei viihdy.
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Suomen suosituimmat
lapsietsivät nyt
sarjakuvakirjassa!
Sotkuja teatterissa ja käsipallokentällä!
Kahvipurkin salaisuus ja jääkylmä rikos!
Lue kuinka Lasse, Maija ja Vallilan poliisimestari
selvittävät mysteerin toisensa perään – nyt
sarjakuvamuodossa! Ensimmäinen Lasse-Maijan
sarjakuvakirja sisältää 11 dekkaritarinaa, joissa riittää
viihdykettä ja ratkottavaa niin kesäloman
kuin talvi-iltojen ratoksi.
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