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Kanskje disse  

krimseriene er noe 

for deg... 



Mot og mysterier  

av Dag Otto Lauritzen og Frode Eie Larsen 

Hannah er datteren til politisjefen i Lillehavn. Sammen med  

bestevennen Einar og hunden Turbo roter hun seg stadig bort i 

mysterier og havner i skumle situasjoner. Det kan være en skatt 

fra 2.verdenskrig, en pyroman som er løs i byen osv. Hun driver 

også med konkurransesykling og faren trener henne. Hver bok inneholder et 

nytt mysterium. Bøkene kan leses hver for seg, men de har alle et  

overhengende spenningsmoment som vi får svaret på i den siste boka. Alle  

bøkene inneholder også Dag Otto Lauritzens råd og historier om mot. Serien 

passer for barn fra ca 8 til 13 år.  

Vi har følgende bøker i serien: 

Tåkedis  Fullmåne Tidevann Hetebølge 

Blålys av Hanne Kristin Rohde 

Astrid og Yusuf er 13 år og går i 8.klasse. De løser forskjellige 

krimmysterier i nærmiljøet sitt. De to vennene kommer stadig på 

sporet av farlig kriminalitet og de tar store sjanser for å løse  

sakene.  I den første boka i serien har hesten til Astrid fått i seg 

narkotika. Hvem er det som gjør sånt og hvorfor? Ellers handler 

bøkene om deling av nakenbilder, blikking og partydop, vandalisering av  

kunstverk osv. Forfatteren har bakgrunn fra politiet i Oslo og bøkene viser  

politiarbeid i praksis. Bøkene er lettleste og behøver ikke leses i noen bestemt 

rekkefølge.  De passer god for barn fra 9 til 14 år.  

Vi har følgende bøker i serien: 

Pyramidemysteriet  Mysteriet med det forbudte bildet 

Mysteriet med Yusuf  Mysteriet med trusselmeldingene 

Kodemysteriet 



CLUE av Jørn Lier Horst 

CLUE er en spenningsserie for unge lesere. Clue er engelsk og 

betyr ledetråd, spor for å løse en gåte. Det er også  

forbokstavene til hovedpersonene i serien: Cecilia, Leo, Une og 

hunden Egon. Handlingen i bøkene er lagt til Skutebukta.  

Ungdommene opplever mye spennende og løser mysterier. Her 

kan dere lese om skipsforlis, bortgjemte dagbøker, rømte fanger, skatter på  

havbunnen, hemmelige huleganger, skumle hodeskaller, gamle graver,  

nervepirrende oppdagelser og mye mer. Hver bok har en avsluttende  

krimhistorie, men det er også noen gåter man må lese flere bøker for å få  

løsningen. For eksempel må man lese de fire første bøkene i serien for å finne 

ut hva som skjedde den siste sommeren da moren til Cecilia forsvant. Bøkene 

passer for barn fra ca 9 til 12 år.  

Vi har følgende bøker i serien: 

Salamandergåten 1  Maltesergåten 2 Undervannsgåten 3    Gravrøvergåten 4 

Libertygåten 5      Esmeraldagåten 6 Rivertongåten 7  Hodeskallegåten 8 

Ulvehundgåten 9      Sjøormgåten 10 Einsteingåten 11  Triangelgåten 12 

Smuglerhuset 13   

Hekseknuten av Johan Rundberg 

Gjenferdets stemme er den første boka i serien. Sebastian er  

sikker på at det kommer til å bli en kjedelig sommerferie da han 

må bli med moren på filminnspilling, men sammen med Manda 

og Max begynner han å undersøke ting som ikke stemmer. De 

hører underlige lyder om natte, filmteamet skremmes av  

strømbrudd, og hva er det med hotellets historie, hvorfor  

eksisterer ikke rom nr. 306? Bøkene er frittstående fortsettelser. De tre vennene 

opplever stadig mystiske hendelser, en krigerstatue flytter på seg og i den siste 

boka forsvinner Åke, tryllelæreren til Sebastian under mystiske omstendigheter. 

Bøkene er en kombinasjon av humor og skrekk, spøkelseskrim. De passer for 

barn fra ca 9 til 12 år. Vi har følgende bøker i serien: 

Gjenferdets stemme  Keiserens grav  Skyggenes øy 



BOOKBITES:  

E-bøker og  
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Tirsdag 10 - 18 

Onsdag 10 - 16 

Torsdag 10 - 18 
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Fredag stengt 

Lørdag 11 - 14 


