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Szwedzka literatura dla dzieci staje się w Polsce coraz bardziej popularno. 
Odważne tematy. nietypowi bohaterowie. zaskakujące gatunki literackie 
- szwedzcy autorzy tworza książki oryglnalne. wchodząc na obszary. które 
llteroturo dla dzieci wcześniej omijała z daleka lub ledwo muskała . Co 
szczególnie ważne. ich popularność to nie popularność pustych. pozornie 
atrakcyjnych błyskotek, kryje się za nią duża świadomość autorów doty
cząca procesu wychowawczego. emocjonalnoścl dZJecka oraz różnych 
etapów jego rozwoju i towarzyszących im fascynacji. 

Zdecydowaliśmy się zaadaptować na scenę 
książki z bestsellerowej senl _Biuro detektywistycz
ne Lassego I Mal- Martina Widmarka I Heleny 
Willis, wydane w Polsce przez poznańskie wy
dawnictwo Zakamarki. Długo zostanawlallśmy 
się nad fenomenem Ich popularności. Faktem. 
że ich autor od 8 lot co roku otrzymuje nagrodę 
Bokjuryn w kategorii 7-9 lat. a wybiera go Jury 
składające się z 50 tysięcy dzlecl. które głosują 
na swoje ulublone książki. Krymlnal dla dzieci 
wydaje się bardzo ryzykownym pomysłem. a Jed
nak poznoJqc te historie. uświadamiamy sobie, 
że tok naprawdę są dla dzieci szkołą myślenia. 
Uczą przyglądać się ludzlom ł rzeczom uważnie. 
interpretować wskazówki I tropy, łączyć logicznie 
różne wydarzenia. zbiegi okoliczności czy przy
padki Pobudzają naturalną u dzieci ciekawość 
I chęć odkrywania tajemnic. Ich strony zalud
niają zróżnicowane postaci - pod względem 
narodowościowym. I charakteru. I sposobu życia 
- o wyrazistym kolorycle. opisane z subtelnym 
poczuciem humoru. Pokazują świat złożony, 

niepozbawiony ciemniejszych stron. ole pozy
tywny I kolorowy. 

To wszystko chcemy zachować także 
w naszym detektywistycznym serialu 
teatralnym. który Inaugurujemy „Tajem
nicą diamentów~. Aktorzy wcielający 
się w rolę dzlennlkar.zy wraz z widzami 
prowadza śledztwo. Zbierają poszlaki, 
prowadzą wywiady, wyciagajq wnioski. 
Młodzi widzowie sami mogą się po
czuć jak detektywi. Tym razem teatr 
uczy ich wnikliwości. zadawania pytań 
i szukania odpowiedzi. 



Pewnego drno rano Lasse i Majo odkryli, że ich cało klOSO jest zarzucono 
ulotkami z napisem Biuro dentystyczne lassego i Mai naprawi wszystkie zepsute zęby! W klasie tego dnia oprócz nich było tylko pięcioro dzieci: Kristen. Marcus. 

Micho\. Ole i Zuzo, bo reszta pochorowała się no grypę. 
Przeczytaj wskazówki i zgadnij, jak się nazywa każde z dzieci no obrazku i które 

z nich sp\ata\o psikusa . 
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1. PSIKUSA SPtATAt KTOŚ, KTO ZAZDROŚCI LASSEMU I MAI 
ICH PRZYCÓD. OLE JEST NAJLEPSZVM UCZNIEM W KLASIE, 
ZAWSZE NOSI PRZY SOBIE CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ I CZASEM 
POMACA lASSEMU I MAI W ROZWl4ZYWANIU ZACADEK. 
TO NIE MÓCt BY( ON. 

2. OSOBA, KTÓRA SPtATAtA PSIKUSA MA LITERĘ A W IMIENIU. 

3. MICHAt NICDY NIE ZDEJMUJE CZAPKI I ROBI STRASZNIE 
DUŻO BtĘDÓW. CDYBY ON ZROBlt ULOTKĘ, WYClĄDAtABY TAK: 
„BIÓRO DETEKTYWISTYCZNE LASECO I MAI NAPRAWI 
FSZYSTKIE ZEPSÓTE ZEMBY". 

4. OSOBA, KTÓRA SPtATAtA FICLA ZAWSZE NOSI SKARPETKI 
NIE DO PARY. 
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