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Mot & mysterier -serien av Dag Otto Lauritzen 

Dag Otto Lauritzen slår til med en spennende og event-fylt mysterie- og 

spenningsserie for barn i aldergruppen 8 til 13 år. Hannah, Einar og hunden Turbo 

havner i nervepirrende situasjoner når de prøver å løse mysterier. Hver bok 

inneholder et nytt mysterium, slik at man ikke trenger å lese alle bøkene i rekkefølge.  

Alle bøkene inneholder Dag Otto Lauritzens råd og historier om mot, motivasjon og 

viljestyrke, knyttet opp mot bokas tema. Hittil er det kommet fire bøker i serien: 

Tåkedis (1), Fullmåne (2), Tidevann (3) og Hetebølge (4).  

 

Beistet og Bettina av Jack Meggitt-Phillips 

Ebenezer Tweezer er en ungdommelig 511-åring. I huset sitt har han et beist på loftet 

som han må mate med all slags rare ting (inkludert dansende aper, huskatten og en og 

annen kaktus). I retur kaster beistet opp gaver til Ebenezer i tillegg til en trolldrikk 

som holder han ung og vakker. Men beistet blir stadig grådigere og snart er et barn 

det eneste som duger. Så når Ebenezer treffer den hjemløse jenta Bettina, kan han 

puste lettet ut. Men Bettina er ikke er et helt vanlig barn.  

Dette er en humoristisk fortelling, med til tider litt makaber humor, som passer 

perfekt for fans av Roald Dahl. Beistet og Bettina er bok nr. 1 i serien, etterfulgt av 

Beistet tar hevn. 

 

Sommer med Jo av Kristine Rui Slettebakken 

Denne sommeren skal Frida bli med Jo på hytta, og hun gleder seg til saltvann, sol, is 

og GØY! Ordene fengsel eller fange skal ikke engang nevnes, og hun skal i hvert fall 

ikke spørre om hvorfor faren til Jo måtte sitte inne. 

Men alt blir ikke like problemfritt som Frida har sett for seg. For når hun oppdager noe 

som absolutt ikke er ment for henne, vet ikke Frida om hun skal late som ingenting 

eller bryte idyllen. Kan hun holde noe hemmelig for Jo? 

Ikke bare vant denne boken Kulturdepartementets Litteraturpris, men den var også 

nominert til Arks barnebokpris og Brageprisen 2021! Denne boka kan bare beskrives 

som vanskelig å legge fra seg! Litt mysterium, litt drama og en hærskare av varme og 

humor. 



 

Kampen mot mørket av Tim Probert (Lightfall-serien bok. 1) 

Mens vi venter på Amuletten 9, hvorfor ikke sjekke ut en ny tegneserie?! 

Bea og Cad er bestevenner, men de utgjør en uvanlig duo. Bea er et menneske, og Cad 

er en galdurianer. De må legge ut på et stort eventyr for å redde verdenen sin, den 

magiske planeten Irpa. Om de ikke gjør noe, vil planeten havne i et evig mørke. For å 

redde den, setter de av gårde på en lang reise for å finne den eneste som kan hjelpe. 

Lightfall-serien er en vakkert illustrert tegneserie med herlige karakterer, masse 

humor og spenning, og en magisk og vakker verden. 

 

 

The super miraculous journey of Freddie Yates av Jenny Pearson 

Liker du bøkene til David Walliams eller Gutta i trehuset?  

Freddie Yates elsker fakta. Et faktum kan ikke forlate deg, og ingen kan ta det bort. 

Men når han får vite det overraskende faktum at hans biologiske far kanskje bor i 

Wales, sniker Freddy og bestevennene hans seg for å finne ham, og forårsaker 

uforvarende en kjede av "mirakuløse" hendelser som involverer en 

løkspisekonkurranse, superheltskremsler og livreddende sau … 

Engelsk, littlest page turner! Et supermorsomt og varmhjertet eventyr om tre gutter, 

en sommerferie og noen mirakler underveis. 

 

God sommer!       


