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Sherlock hund
I dag er det mange forfattere som har Sherlock Holmes som forbilde. Han er
en legende, eller klassiker som vi i biblioteket kaller det. Det kan vi se her i
serien om Artur og Agata. De har fått seg hund! Han heter Sherlock og er en
detektivhund med magiske evner. Ikke bare kan han snakke. Han kan lese
andres tanker også, hvis du klør ham på magen!
I den tredje boka blir detektivene tvunget til å overnatte på en forlatt hytte i
Jotunheimen. Uten internett! Du tror kanskje det er løgn, men turen blir faktisk
svært spennende!

Wells & Wong-mysteriene
Hazel og Daisy er kompanjonger i et hemmelig detektivbyrå. De er begge elever
ved en kostskole for piker på den engelske landsbygda på 1930-tallet. Dette er
et sted for dannelse og det er regler for alt. Men så dukker det opp et lik: frøken
Bell! Dermed får Hazel og Daisy sin første store sak! Og den blir vanskeligere
enn de tror! Når Hazel returnerer til åstedet med vitner, er liket forsvunnet! De
neste dagene later lærerne som ingenting, selv om frøken Bell fortsatt er borte.
Det er opp til Hazel og Daisy å finne morderen, som nå er på frifot på skolen, før
nok et drap finner sted...

Agatha Christie
Agatha Christie er nok verdens mest berømte krimforfatter, selv om bøkene
hennes begynner å bli gammeldagse. Hun levde fra 1890-1976, og skrev over
80 bøker! De fleste bøkene hennes foregår blant rike folk i England i tiden
mellom første og andre verdenskrig. De mest berømte detektivene hun skrev
om er Hercule Poirot og Miss Marple. Begge har fått sine egne tv-serier og
filmer.
Hvis du vil lese en voksen-krim-bok om Poirot, kan du begynne med den som
heter «Døden i flyet», eller med en av de to bøkene med korte fortellinger:
«Poirot løser gåten» eller «Den nemeiske løve».

Blålys-serien
Denne serien er skrevet av Hanne Kristin Rohde som har jobbet i mange år som
politi i Oslo. Hovedpersonene i serien er Astrid og Yusuf. Begge er 13 år og går i
8.klasse, de løser forskjellige mysterier, saker som skjer i deres nærmiljø.
I Mysteriet med det forbudte bildet opplever Ine at et nakenbilde hun delte
med en sommerflørt, sprer seg på sosiale medier. Snart sprer bildet seg blant
elevene i skolegården. Hvem har delt det? Hvorfor forteller ikke Yusuf til Astrid
at han også har fått bildet? Hvorfor blir faren til Ine så sint da han skjønner hva
som har skjedd? Hvorfor sendte Ine et nakenbilde i det hele tatt?
Jakten
I boka Jakten tar ei ung jente sitt eget liv. Bestevenninna hennes, Live, finner
dagboka hennes og forstår plutselig hvorfor hun tok livet sitt. En falsk profil
på Facebook har presset henne til å sende nakenbilder av seg selv. Live og
kompisen Eric starter jakten på overgriperen, men blir snart viklet inn i et nett
av anklager, utpressing og en nådeløs motorsykkelgjeng.
Dette er høyaktuelle spenningsromaner om livet på sosiale medier og hvor galt
det kan ende.

Mot og mysterier-serien
Hannah er datter av den lokale politisjefen og har en nese for hemmeligheter.
Har noen av dere sett Kompani Lauritzen? Visste dere at Dag Otto Lauritzen var
en kjent syklist?
Hannah satser også knallhardt som syklist. Sammen med bestevennen Einar
og hunden Turbo havner hun i nervepirrende situasjoner og løser spennende
mysterier. Mot, nysgjerrighet, vilje og vennskap!

Mot og mysterier-serien
Agnes skal tilbringe høstferien i Elverdal, ei lita bygd langt borte fra byen. Det
ligger an til verdens kjedeligste ferie, men det skjer ting i Elverdal. Uforklarlige
ting som ryster hele bygda. Folk blir borte på merkelig vis, og en dag gjør
ungdommene er fryktelig oppdagelse. Noe skjuler seg i skogen og hvem blir
neste offer?
Denne boka er en pageturner. Kapitlene er korte, og hvert kapittel avsluttes på
en måte som gjør at du bare må lese ett kapittel til.

