A for Augusta
(Augusta-mysterierne; 1)

De 5 rotter sig sammen
(De fem; 21)

Fra 7-12 år

Fra 10-12 år

Augusta ser et gammelt avisudklip på pedellens kontor med et gammelt vikingesymbol.
Det samme symbol er ved indgangen til byens gravhøj. Augusta og veninderne må undersøge sagen nærmere.

De 5 er på telttur og har slået deres telte op
tæt på et hus, hvor der bor en verdensberømt
videnskabsmand. Da nogle hemmelige papirer forsvinder fra hans hus, må De 5 finde
tyven og skaffe papirerne tilbage.

af Ulrika Louisa Bjerregaard

af Enid Blyton

En bil i flammer
(Team Ninja; 1)

af Jakob Thyregod Scheuer
Fra 9-11 år

Malte og hans venner træner parkour. De
løber over tage, hopper over mure og kravler de vildeste steder - mest for sjov. Men en
aften ser to mænd sætte ild til en bil også
bliver det alvor.

Celle nummer 9
(Koldt blod; 31)
af Jørn Jensen
Fra 10-13 år

Tobias nye ven, Jakob inviterer ham ind på
kaserneområdet. Her bor der mange kriminelle og der sælges hash. Jakob er rodet ind
i noget, som Tobias ikke helt forstår, men
pludselig er Tobias, med livet som indsats,
viklet ind i afsløring af hashhandel.

Bedragerne
(Greystone; 2)

Dobbeltspil
(En sag for Kwiatkowski; 25)
af Jürgen Banscherus

af Margaret Peterson Haddix

Fra 9-11 år

Fra 9-14 år

Den tyggegummi-glade snushane Kwiatkowski skal opklare endnu en spændende
sag.
Kioskindhaveren Olga har efter et tandlægebesøg fået en ny sag til Kwiatkowski, hendes tandlæge modtager svinetænder med
posten.

Greystone-børnene og deres ven Nathalie
leder efter en ny indgang til den dystre og
uforudsigelige parallelverden, hvor deres
mødre er fanget. Vil det lykkes for dem, at
redde deres mødre? Måske er der hjælp at
hente fra en uventet side?

Festen
(En Signe Holm-krimi; 1)
af Petter Lidbeck
Fra 9-13 år

Elsas forældre holder fest. Dagen efter findes en af gæsterne død i vejkanten. Elsas
specielle kusine Signe har filmet festen, og
langsomt begynder hun at grave i, hvad der
virkelig skete efter festen.

Klodeklubben - de sorte svaner
(Klodeklubben; 1)
af Ruth Lillegraven

Edward Rubikons mysterier
- kong Grims hævn
(Edward Rubikons mysterier; 1)
af Aleksander Kirkwood Brown
Fra 9-12 år

Krypten i Grimsby fæstning er styrtet samme. Edward Rubikon og hans ven Kasper der
er spøgelsesjægere, er sikre på at noget overnaturligt ligger bag. Mon genfærdet af den
grusomme Kong Grim?

Eurokicker
- Jagten på billethajerne
af Fabian Lenk
Fra 10-13 år

Alex og Paco er udtaget til ungdoms-EM.
De skal selv spille vigtige kampe men også
ind og se en kamp til det rigtige EM. Alex’
billet er dog fake, og så går den vilde jagt for
at afsløre billethajen.

Smuglernes hemmelighed
(Mit navn er Justice; 2)

Fra 9-10 år

af Elly Griffiths

Et skib sejler ind i molen i byen, hvor Sigurd,
Vera og Milo bor. De tre sætter sig sammen
for at opklare hvem der er skyld i olieudslippet, men ikke alle i byen er lige interesserede
i at få mysteriet opklaret.

Fra 9-12 år

Justice er tilbage på kostskolen. Noget mystisk er på færde, hvem af lærerne opfører
sig mest mistænkeligt og hvorfor er det lige
Justice, der skal være besøgsven for manden
i det hjemsøgte hus?

Mysteriet om
de forsvundne landkort
(Walter og Saga; 1)
af Annie Bahnson
Fra 9-12 år

Klassekammeraterne Walter og Saga opdager, at skolens gamle landkort er forsvundet.
De kommer hurtig frem til 3 mistænkte, landevejsstrygeren Knold, dansklæreren Bo og
pedellen Else, men hvem er tyven?

Mysteriet på Fergusons gård

Rex Dexter og de stendøde
kæledyr

af Lisa McKendrick
Fra 10-12 år

af Aaron Reynolds

Katies forældre køber den gamle, uhyggelige
Fergusongård, som alle ved er hjemsøgt.
Katie og hendes fætre finder ud af, at gården
har en stor hemmelighed. Kan de løse mysteriet og afsløre hemmeligheden?

Fra 10-14 år

Mysterieklubben og ubåden
(Mysterieklubben; 2)
af Patrik Bergström
Fra 9-11 år

Amanda og Carl har dannet Mysterieklubben, der opklarer mysterier og forbrydelser.
Der observeres et mystisk lys og mærkelige
lyde i den nærliggende bugt. Mysterieklubben sætter sig for at opklare mysteriet, men
de er ikke de eneste.

Operation Mumie
(Detektivbureau Nr. 2)

Tænk hvis du ønskede dig en hund og fik
en kylling? Tænk hvis kyllingen bliver kørt
ned af en damptromle og dør og begynder
at hjemsøge dig? Tænk hvis alle døde dyr
opsøger dig og beder om din hjælp? Lyder
det fuldkommen vanvittigt? Velkommen til
Rex Dexters liv.

af Jørn Lier Horst
Fra 8-12 år

Der sker en række ulykker på byens museum,
hvor man gør klar til en udstilling om oldtidens Egypten. Tilde, Oliver og hunden, Otto,
forfølger sporene for at opklarer, om der er
hold i rygterne om mumiens forbandelsen.

BILLEDER
OG SJOVE
DETALJER

Papegøjehelikopteren
(Opdagerklubben; 3)

Sagen om den forsvundne markis
(Et Enola Holmes-mysterium; 1)

Fra 9-10 år

Fra 12-14-årige

Opdagerklubben, bestående af Ella og Felix
må rejse ud i junglen, her skal de finde papegøjehelikopteren, som hjælper hvalbabyerne
med at komme ud til havet igen. Vil deres
redningsaktion lykkedes?

Enola, lillesøster til den berømte Sherlock
Holmes, opdager på hendes 14-års fødselsdag at hendes mor er forsvundet. Hun har
dog efterladt en fødselsdagsgave til Enola,
som viser sig at være en slags kodenøgle.

af Bobbie Peers

af Nancy Springer

Sally, Glenn & Vilde Maxi
- troldmændene
(Sally, Glenn & vilde Maxi; 6)

En tyv i natten
(Pigeliv mysterier; 1)
af Sara Ejersbo

af Kirsten Sonne Harild

Fra 10-13 år

Fra 9-12 år

De tre piger fra “Pigeliv”-serien, Josefine,
Emma og Amanda vil opklare hvem der har
stjålet penge fra juicebaren, hvor Josefines
søster arbejder. Der er noget mystisk ved
det, og de tre veninder går ind i sagen.

Ferien nærmer sig, men Sally og Glenn ser
ikke meget til vilde Maxi. Han er ved at læse
op til en særlig troldmandsprøve, De tre
troldmænd der skal udføre testen ankommer, men de virker ikke som rigtige troldmænd. Hvad er de mon ude på?

SJOVE
EFFEKTER
I BOGEN

Sherlock Holmes
og den forsvundne diamant
(Baker Street Akademiet; 1)
af Sam Hearn
Fra 10-14 år

John Watson skal starte på en ny skole og
det bliver slet ikke som han havde forestillet sig - han bliver nemlig klassekammerater
med selveste Sherlock Holmes. Et museumsbesøg besøg går langt fra som planlagt og en
dramatisk diamantjagt går i gang.

Slog nysgerrighed kattene ihjel?
af Pernille Thorenfeldt
Fra 10-13 år

Jonva er flyttet til Odense ind i huset på H.C.
Andersens gade. Katte forsvinder på mystisk
vis, så hun og nabopigen Sia må tage affære
og opklare mysteriet. Samtidig prøver Jonva
at falde til i den nye klasse og blive venner
med de populære piger i klassen.

Sherlock Holmes - et studie i rødt
(Sherlock Holmes; 1)

Den unge Lupins eventyr
- jagten på doktor Moustache

Fra 10-14 år

Fra 10-14 år

Nogen er død, men der er ikke tegn på en
forbrydelse på nær at der er skrevet HÆVN
med blod på væggen. Kan detektiven Sherlock Holmes og hans hjælper doktor Watson
skal opklare et mordet?

Året er 1889, 14-årige Lupin er allerede berømt og berygtet i Paris’ gader for sine evner
som tyv. Sagen om en forsvundet dreng vækker minder og et spøgelse fra fortiden dukker op og jagten sættes ind.

af Conan A. Doyle

af Marta Palazzesi

Walter & Sibylle
- en sag mellem venner
(Walter & Sibylle; 1)
af Kristian Mørk
Fra 9-12 år

Walter er blevet taget i at lave graffiti og
skal derfor være besøgsven for den mærkelige pige Sibylle.Samtidig er der sket tyveri i
klubben, og Walters gode ven er under mistanke, de Walter og Sibylle sætter sig for at
opklare mysteriet.

Det forbandede stadion
af Nanna Kühle
Fra 9-13 år

Fodboldholdet Trandby taber altid deres
hjemmekampe, og drengene Thor og Alfred
får mistanke om, at der hviler en forbandelse
over det lokale stadion. De undersøger mysteriet, men hvem kan de overhovedet stole på?

Læs om virkelige
mysterier i serien
’Myter og mysterier’
af Jesper W. Lindberg

Jack the Ripper (34.38)
Tak for alt
(Falafelpigerne; 2)

af Christina Wahldén
Fra 9-12 år

Hawa, drømmer om at blive politibetjent.
Sammen med veninden Sana der drømmer
om at blive pressefotograf, prøver hun at opklare en sag med skyderier mellem bander i
deres boligkvarter.

Historien om en af de største mordgåder er den om Jack the Ripper, seriemorderen der skabte skræk og rædsel i London for mere end 100 år siden.

Bigfoot og yetien (39.3)

Rundt om i verdenen findes historier om
vilde abemennesker. Nogle steder kaldes
de for yeti, andre steder for bigfoot eller
afskyelige snemænd.

Uhyret i Loch Ness (39.3)
Zombiehunden - ond tåge
(Zombiehunden; 2)

Om hvordan myten om Loch Ness uhyret er opstået, om stedet, som ligger i
det skotske højland, og om søen, som er
32 km lang.

af Sandra Schwartz
Fra 9-12 år

Er Røde blevet en zombiehund? Og hvem
er den mærkelig dreng, der advarer Hugo
om ondskaben der spreder sig? For Hugo
og hans venner er der flere mysterier, som
kræver svar.
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