
www.lesersørvis.no 

Filip Moberg 1 & 2 

(over 13 år) 

Ingvar Ambjørnsen 

Fillip Moberg er ikke Guds 

beste barn. Når vi møter ham 

for første gang er han på flukt i 

en stjålet bil, men er det 

egentlig ham politiet er ute 

etter?  

Denne boken består av to fortellinger om Fillip 

Moberg og hans unike evne til å bli innblandet i 

trøbbel. I De levende og de døde dreier det seg om 

et bankran, og i Drapene i Barkvik blir Fillip og 

onkel Ernst investert i en mordsak, mye dypere enn 

først planlagt. 

Forfatteren bak Pelle og Proffen-serien har skrevet 

to intense kriminalhistorier for litt eldre ungdom.  

Rett i dass 

(over 11 år) 

Carl Hiaasen 

Pappa prøvde å senke en båt, 
og havnet i fengsel. Hva om 

pappas grunner var gode, og 
han attpåtil hadde rett?  

Pappa er overbevist om at 

kasinobåten Coral Queen 
dumper kloakken rett i havet. For å stoppe dem, 

sank han båten, men båten er i gang igjen på 1-2-3. 
Noah stoler på far og både han og lillesøsteren vil 
gjerne hjelpe til. Vil far slippe ut av fengselet? 

Klarer søskenparet å bevise at pappa hadde rett? 

Denne engasjerende boken tar for seg mørke 
hemmeligheter og hvor langt man er villig til å gå 

for familien.  

Englefjes 

(over 13 år) 

Ingelin Røssland 

Engel Winge har sommerjobb i 

lokalavisa. Engel er opptatt av 

at sannheten skal ut, koste hva 

det koste vil. Dessverre er ikke 

alle enige.  

Engel oppdager at naustet til 

bygdas boligbaron bryter bygningsloven, ved å være 

for nært et hekkereservat. Dette vil Engel lage en 

sak om. Sjefen er uenig. Engel trosser ham, men det 

viser seg at brudd på bygningsloven ikke er det 

verste som foregår i Tynes. Engel er i fare.  

Dette er den første boken i den spennende triologien 

om journalistspiren Engel og hennes jakt på 

sannheten.  

VIL DU 

LESE KRIM-

BØKER? 



Milla og 
sommerfuglgåten 

(Over 9 år) 

Berit Bertling 

Milla skal på hesteleir i 
Sverige. Hun gleder seg til å ri 
masse, og forhåpentligvis 

finne ut hva som er greia 
mellom henne og Alex. Det 

siste hun hadde sett for seg 
var å løse et mysterium.  

Landsbygda i Sverige er tydeligvis ikke så fredelig 

som Milla og vennene trodde. Det foregår nemlig 
en haug med tyverier, også på gården der 

vennegjengen sover. Hvem er tyvene? Hvem eier 
bilen med sommerfuglen på? Klarer Milla å løse 
gåten i tide? 

Dette er en hestebok utenom det vanlige, der både 
hestene, kjærlighet og en kriminalsak står i fokus.  

Kjempene faller 

(Over 11 år) 

Ingvar Ambjørnsen 

Det som starter med en liten 
jakt etter hvem nynazistene på 

skolen egentlig er, blir det 
skumleste detektivspirene Pelle 

og Proffen noen sinne har 
opplevd. 

Etter et besøk hos Proffens tante settes de på sporet 

av «Organisasjon mot fargeinnvandring». De fatter 
også mistanke til en gutt på skolen som kalles Filla. 
Han leder dem rett til den fulle navnelisten til 

gruppen «Norske kjemper». Pelle og Proffen bare 
må dykke dypere i dette. Vil de noen sinne komme 

opp?  

Dette er fortellingen om den første kriminalsaken 
det smarte radarparet Pelle og Proffen løser.  

Ukjent fare 

(Over 9 år) 

Jan Tore Noreng 

Rikard og vennene hans, 
Tommy og Karen, skal ha 

sommerjobb i kommunen. 
Plutselig viser det seg at alle 

som jobber i kommunen får 
sparken. De skal erstattes av 

teknologi.  

Enda verre er det at faren til Rikard også får 
sparken. Ikke nok med det, men han blir også 
kidnappet rett foran nesa på Rikard. Gjengen må 

finne ut hva som har skjedd. Det kan da umulig 
være en god ting med så mye teknologi, eller?  

I Norengs Robofobia-serie blandes vår hverdag med 

imponerende og skremmende teknologi, som likevel 
kanskje ikke er så langt inn i fremtiden …? 

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Filip Moberg, Operasjon 

mørkemann og Milla og 

sommerfuglgåten kan bestilles i et 

mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

Operasjon 
Mørkemann 

(over 6 år) 

Jørn Lier Horst 

Det er en mann i Elvestad som 
graver en masse hull over alt. 
Hvem er han? Hva leter han 

etter? Det vil Oliver og Tiril 
finne ut.  

Duoen i detektivbyrå Nr 2 følger etter 

Mørkemannen. Han graver og graver, og blir visst 
mer og mer frustrert. I det han går derifra faller det 

noe ut av lomma hans. Et skattekart! Nå blir det opp 
til Tiril og Oliver å finne frem til skatten før 

Mørkemannen får tak i den.  

Dette er en underholdende, spennende og lettlest 
bok om de smarte ungene i Detektivbyrå Nr 2.  

Pelle blir rappa 

(over 6 år) 

Endre Lund Eriksen 

Tord fikk mye fint i 

bursdagsgave. Kosehunden 

Pelle er likevel det fineste han 

har. Så blir Pelle borte.  

Tord våkner dagen etter 

bursdagen sin til at Pelle er 

forsvunnet. Søsteren hans Sunniva vil være med å 

lete. Han får et brev som sier at han må gi alle 

bursdagspengene sine for å få Pelle tilbake, 

Sammen med brevet ligger en av Pelles labber! 

Hvem er det som har tatt Pelle? Klarer Tord å fange 

kidnapperen på video?  

Forsvinningen til Pelle er en spennende og lettlest 

fortelling, om et lite mysterium med overraskende 

slutt.  


