
Prøv disse! 

Kunstdetektivene 

Bjørn Sortland 

 

Første boka om Kunstdetektivene er Venezia-mysteriet. David 

og resten av familien Bergvik er i Venezia. Det er karneval i 

byen og noen bryter seg inn på Guggenheim-museet og stjeler  

et verdifullt maleri av Picasso. Da må Kunstdetektivene trå til.  

Kunstdetektivene dukker opp rundt om i hele verden mens de 

prøver å forhindre den fæle skurken Stig Svartvik i å stjele 

kunstverk. De har nå også vært både i Trondheim og Bergen. 

Når det skjer rare og mystiske ting i den 

lille,   koselige byen Heimvik er det bra for lens-

mannen at Krimteam Siri og Max hjelper til. Siri 

er ikke redd for noen ting, hun kaster seg ut i fare 

uten å tenke seg om. Max derimot er litt engstelig og   forsiktig, 

men han er klok og snartenkt. Sammen løser de spennende og 

skumle saker. 

Krimteam Siri & Max 

Lars Mæhle 

Likte du 
Clueserien? 



Bøkene om Clara 

Ingeborg Dybvig 

 

Faren til Clara er en kjent fotograf med oppdrag over hele    

verden. Av og til får Clara bli med ham. Og siden klara tiltrek-

kes av mysterier havner hun alltid borti farlige situasjoner. I 

Venezia følger hun etter tyven som stjeler lykkekameraet til 

faren og hun blir stengt inne i en maskefabrikk. 

Bøkene om Billie, 

Alladin og Simona 

Kristina Ohlsson 

Etter farens død, flytter Billie og moren til en  liten 

by og et gammelt hus. Billie får en ekkel følelse av 

huset. Små håndavtrykk i støvet og  ekle lyder 

skremmer Billie. Sammen med venninnen Simona 

og vennen Alladin må hun komme til bunns i saken. 

Hvem var de tidligere eierne og hvorfor har de satt 

igjen alle møblene. 

Serien om Milla 

Berit Bertling 

 

I serien om Milla får man kombinert hester og krim. I Milla og 

midnattsmysteriet dumper Milla og venninnene Freddy og Oda 

tilfeldigvis over en flokk ustelte, utsultede hester mens de er på 

ridetur med ponniene sine. Selvsagt må de hjelpe de stakkars   

dyra, men hvordan skal de gjøre det når bonden jager dem vekk? 

Og hvem stjeler for og utstyr i tallen der de rir? 

Tom, Mia og Faruk løser gåter og mysterier 

i nabolaget Veitvet. I Dødelig dose dør en 

dame i blokka til Tom og Mia. Politiet mener at det er       

selvmord, men det tror ikke vennene noe på og gransker saken 

videre på egenhånd. Og plutselig står de midt oppi en sak som 

er komplisert og veldig farlig. 

Veitvetspanerne 

Guri B. Hagen 


