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Hardy-guttene og 
skatten i tårnet 

Franklin W. Dixon 

Det er klart at hvis du er 

en detektivspire og får snurten i 

en stjålet bil lar du det ikke 

ligge. Hardy-guttene dykker 

umiddelbart ned i saken.   

Etter at de hjalp detektiv-faren 

sin med hans forrige sak har guttene fått mersmak. 

Denne gangen prøver de å bite over to 

kriminalsaker på en og samme gang.  

Dette er den første boken i serien om de intelligente 

Hardy-brødrene. Serien full av mysterier har blitt 

lest av barn i Norge siden 1950.  

Frøken Detektiv på 
ferde igjen 

Carolyn Keene 

Nancy og vennene hennes er på 

vei hjem i det de ser et hus stå i 

fyr og flamme. De haster opp 

til huset og Nancy får øye på 

en mann som forlater åstedet. 

Har han satt fyr på huset?   

Nancy finner også en dagbok ved huset, og hun er 

nok en gang involvert i et spennende mysterium. 

Hvem er det som eier dagboken? Hvor er eierne av 

huset? Klarer Nancy å løse saken før politiet?   

Denne boken er en del av serien om Nancy Drew, 

Frøken Detektiv, som har løst mysterier siden 1941. 

The room in the 
tower and other 
ghost stories 

Rudyard Kipling  

Er du glad i grøssere, 

overnaturlighet og uforklarlige 

hendelser? Da er denne boken 

perfekt for deg!   

Følg med den nygifte damen til 

sitt nye hjem der hun møter en skummel dame i en 

svart kåpe. Finn ut hvor Imray, mannen som 

plutselig forsvant, ble av. Deretter kan du bli med å 

se om den unge mannen overlever en natt i 

tårnkammeret han har hatt mareritt om så mange 

ganger før.   

Boken med tre skumle grøssere er tilrettelagt for 

lesere som lærer seg engelsk og passer godt til 

engelskundervisning.   

ER DU OVER    

11 ÅR OG       

VIL LESE 

SPENNENDE 

BØKER? 



Skammarens dotter 

Lene Kaaberøl 

Møter du Dinas øyne kan hun 

avsløre dine løgner. Det 

kan moren hennes også. Er det 

en gave eller en forbannelse?  

Moren til Dina blir innkalt til 

kongemordets rettsak. Uten å 

nøle avskriver hun den 

mistenkte og beskylder noen i kongefamilien i 

stedet. For denne påstanden blir hun tatt til fange. 

Prins Niko beskyldes for mordet, men er det 

egentlig ham? Det vil Dina få vite når 

prins Nikos øyne uventet møter hennes.    

Den sterke heltinnen Dina tar leseren med på et 

nervepirrende oppdrag på den magiske Skay-Sagis 

Halvøya.  

Giftige løgner 

Ingvar Ambjørnsen 

Pelle tror det skal bli 

gørrkjedelig å besøke 

slektninger på Sørlandet i 

pinsen, helt til Proffen får være 

med. Som alltid klarer 

bestevennene å få snusen i noe 

muffens …   

Naturvernene har avslørt at Steinsundfjorden er full 

av gift, men ingen vet hvem den skyldige er. Pelle 

og Proffen kan ikke dra til Oslo før de har kommet 

til bunns i dette, med eller uten mamma og pappas 

tillatelse.   

Den tredje boken i den spenningsfylte serien om 

radarparet Pelle og Proffen tar for seg deres største 

sak hittil.   

Landet under isen 

Lars Mæhle 

Hvis det hadde stått i en bok at 
du skulle gå til Landet under 

isen, hadde du gjort det? Hva 
hvis de to nye i klassen sa det 

samme? Leo gjør det.  

Fire ungdommer har forsvunnet 
ved isbreen i Jerstad det røyker 

uforklarlig fra. Etterforsker 
Magne Jerstad er på saken. Er ungdommene døde? 

Hvem er det som står bak? Er det mobberen? 
Presten? Eller noen helt andre?   

Dette er en spenningsfylt fantasy-bok med både Leo 

og Magne som fortellere. Magnes historie er i nåtid 
mens Leo forteller fra ett år tidligere.   

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Skammarens dotter og The room in 

the tower and other ghost stories 

 kan bestilles i store klassesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

mindre gruppesett.  

Ulvene kommer 

Hilde Hagerup 

Hele familien til Jens er 
spøkelser. Alle utenom Jens 

selv. Dessverre er det ikke alle 
spøkelser som har gode 

intensjoner.  

Skogen ved siden av huset til 
Jens og mamma er fullt av 

spøkelser. Nå er vinteren her, 
og spøkelsene er på vei ut av sommerdvalen sin. 

Mamma vil sende Jens til Australia, men Jens kan 
ikke dra. Pappa er nemlig i fare.   

Dette er en grøssende oppfølger til Bak Dødsfjellet, 

den første boken i serien Spøkelsene på Frostøy. 

Brennpunkt: Oslo 

Ronald Kabicek 

En isbil havner på mystisk vis 

opp i et tårn på Akershus 

festning. Det er ikke godt å si 

hvordan den har havnet der, 

men at det er en sak for 

spesialagentene Krüger og 

Krogh er det ingen tvil om.   

Året er 1964 og sporene leder dem raskt til Martin 

Luther Kings fredsprisutdeling. For å få stanset 

skurkene må de blant annet ta i bruk Norges 

statsminister Einar Gerhardsen. Er det noen som 

kan redde seremonien er det Krüger og Krogh. 

Dette er den første tegneserie-boken om 

spesialagentene Krüger og Krogh og deres 

spennende oppdrag i Norge på 60-tallet.   


