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Ulvehundgåten 

Jørn Lier Horst 

En gjest på Perlen pensjonat 

dør. Det skjer etter en stor, 

svart hund har blitt sett. Kan 

det være spøkelseshunden som 

alltid varsler om død?  

Det tror ikke CLUE-gjengen, 

for spøkelser finnes ikke. 

Letingen etter hvem som eier hunden leder dem til 

en gård på Gjeterøya der de finner en 

masse aggressive hunder. Hva er det eieren skal 

med dem?  

Dette er den niende boken i serien om CLUE-

gjengen. Serien har både enkelte mysterier i hver 

bok samt mysterier som strekker seg over lengre 

tid.   

Kidnappere på 
nettet 

Lena Lilleste 

Tommy og Flisa synes det er 

gøy å chatte med andre på 

internett med falskt navn og 

falske intensjoner. Det de ikke 

tenker på er at andre kan gjøre 

det samme.   

Guttene synes det er både gøy og spennende å lure 

andre på nettet. Så dukker Sara opp. Hun er 

kjempesøt og interessert i dem og det virker helt 

ufarlig å avtale et møte med henne, men er det 

egentlig det?   

Den andre boken i serien om Tommy og Flisa tar 

for seg viktigheten av å være forsiktig på internett. 

Reisen til Jotundalen 

Malin Falch 

Sonja våkner opp på en ukjent 

eng. Hvor er hun? Hvor er 

gutten, Espen, som tok henne 

med? Reiste de virkelig på 

nordlyset for å komme hit?   

Sonja har kommet til 

Jotundalen. Alver og troll er 

ekte, og dyr kan snakke. Ikke alle er like glade for at 

Sonja, en menneskejente, har kommet til skogen. 

Blant annet har det slemme trollet Trym våknet opp, 

og Espen og vennene hans må passe på at Sonja 

ikke blir skadet.   

Denne eventyrfylte tegneserieboken følger en 

modig jente gjennom illustrasjoner av en uutforsket 

verden.   

ER DU OVER    

NI ÅR OG       

VIL LESE 

SPENNENDE 

BØKER? 



Mellom verdener 

Maret Anne Sara 

Det sies at ingen tror på de 

underjordiske lenger. Hvis det 

er sant, hvorfor lærer alle seg 

bønnene baklengs? Hva er da 

forklaringen på de hvite 

reinene?  

Søknene Lemme og Sanne 

kommer fra en reindriftsfamilie og har som alle 

andre hørt historiene om de underjordiske. De tror 

selvfølgelig ikke på det. Så en dag forsvinner 

barna, og hele familien må revurdere hva de tror 

på. Hva om Lemme og Sanne aldri kommer seg 

hjem?  

Boken er oversatt fra nordsamisk og tar for seg 

samisk kultur og gammel overtro.  

Mio, min Mio 

Astrid Lindgren 

I Landet langt borte er det en 

ond ridder som stjeler barn. Nå 

har den bortkomne prinsen 

vendt tilbake og det blir hans 

oppgave å befri barna.  

Bosse tror han er en helt vanlig 

gutt, helt til den dagen han 

sitter med et gulleple i hånden og møter en ånd. Da 

blir han med ånden til Landet langt borte der faren 

venter på ham. Nå må han mote seg opp til kamp.   

Astrid Lindgren har skrevet mange bøker vi kjenner 

til, mange av dem er like eventyrlige som Mio, 

min Mio.    

Parken 

Anan Singh 

Hva er det som gjør at alt blir 
helt stille? Hva er det som 

skremmer de andre jentene så 
veldig? Hva er det som følger 

etter Amanda?  

Amanda er ny i klassen og de 
andre jentene liker henne ikke. 

En dag de jager henne gjennom 
parken gjemmer Amanda seg ved siden av en statue. 

Plutselig er de andre jentene borte, men det er 
statuen også …!    

Dette er en spennende og lettlest bok, som både er 

en grøssende historie og hvordan det kan være å 
være ny i Norge.   

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Mellom verdener, Parken, Reisen til 

Jotundalen og  Ulvehundgåten kan 

bestilles i mindre gruppesett. 
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.  

Ravnejenta 

Torill Thorstad Hauger 

Hun kan kommunisere med 
ravner, og har en pose med 

urter, slangeskinn og 
daudingbein rundt halsen. Hils 

på Ravnejenta.   

Ravna bor under fjellet midt 
mellom to rivaliserende 

vikinggårder. Hun er et 
utskudd, og blir kalt troll, og jarlkona sender til og 

med hunder etter henne. Helt tilfeldig 
blir Ravna tilknyttet arvingsønnene på begge 
gårdene, og det viser seg at Ravnas kunnskap kan 

bety forskjellen på liv og død.   

Torill Thorstad Hauger har skrevet flere bøker om 
vikingtida. Ravnejenta er en frittstående oppfølger 

til Sigurd Drakedreperen. Ravnejenta er Norges svar 
på Ronja Røverdatter.  

Revolvergutten 

Arne Svingen 

Robin har alltid visst at 

taushetsplikten er det viktigste 

han har; i alle fall når man har 

en far som har stukket av fra 

politiet.   

Overvåkningsvideoen av pappa 

som forsvinner rett foran nesa 

på politiet har blitt sett i land Robin ikke har hørt 

om. Etter seks måneder er pappa endelig hjemme 

igjen. Dessverre er og blir han kriminell. Denne 

gangen er det ikke sikkert han klarer å holde Robin 

utenfor.   

«Hjertevarmt fra forbrytermiljø,» sier Marianne 

Lystrup fra Vårt Land om denne boken.   


