
  

Likte du:  

Da bør du sjekke 
ut disse bøkene!  

Amuletten 
Kazu Kibuishi 
 

12 år gamle Emily, mamma og      
lillebroren Navin må flytte inn i huset 
etter oldefaren for å spare penger. 
Blant oldefarens merkelige           

oppfinnelser og tegninger, finner Emily en   
amulett som hun knyter rundt nakken. Det tar 
ikke lang tid før de oppdager at det gamle huset 
skjuler mange hemmeligheter. Da et monster 
drar moren gjennom en dør i kjelleren følger 
Emily og broren etter for å redde henne. De 
havner i en annen verden, Alledia, en under-
jordisk verden befolket av demoner, roboter og 
snakkende dyr. Amuletten som Emily bærer  
viser seg å kunne gi henne enorme krefter, hvis 
hun bare lærer seg å styre den. Tegneserien 
«Amuletten» er en serie om mot, om kampen 
mot ondskapen i både verden, og i oss selv, 
samt om vennskap og samhold.   

Kepler62 
Bjørn Sortland 
 
 

Marie er datter til en styrtrik våpen-
handler. Hun må ha hjemme-
undervisning fordi faren er livredd 
hun skal bli kidnappet. Marie lengter 

vekk fra livet med to tjenere i et gammelt      
herskapshus. Etter å ha betalt noen                
nerdevenner til å runde det umulige Kepler62-
spillet, får hun en mystisk beskjed. Hun er     
utvalgt til å bli med på en ekspedisjon ut i      
verdensrommet. Men det spørs om hun kan 
angre hvis hun sier ja. Serien «Kepler62»    
handler om ungdommer som blir plukket ut og 
sendt til planetsystemet Kepler62, et farefullt og 
skummelt opplegg. Bjørn Sortland og Timo Par-
vela skriver annenhver bok.  

Pax 

Åsa Larsson & Ingela Korsell 

Underlige ting begynner å skje i   
Mariefred. Overnaturlige vesener 
vekkes til live. Brødrene Viggo og 
Alrik er utvalgt til å vokte det      
hemmelige biblioteket under kirke-

haugen. De gamle bibliotekvokterne mener at 
brødrene er for unge til å være krigere, og vil 
sette dem på prøve. Men snart blir det farlig på 
ordentlig, og Alrik og Viggo må være både     
modige og smarte for å overleve. Dessuten   
foregår det en kamp i skolegården, der eklingen 
Simon og gjengen hans tror de eier alt og alle. 
Serien Pax er et actionfylt urban fantasy-epos, 
med en norrøn tilnærming. Har mange 
mangainspirerte svart/hvitt illustrasjoner.  Finn flere lesetips: 



 

Tidsmysteriet 
Gareth Jones 
 
Eddie Dane er overbevist om at   
småbyen han bor i er den             
kjedeligste i hele verden. Det føles 
som om tiden har stått stille der.   
Så feil kan man ta. En dag dukker   

Scarlett White opp på skolebussen, og Eddie 
skjønner raskt at hun ikke er som alle andre 
jenter. Hun stiller mange merkelige spørsmål og 
hun bryter seg inn i huset til læreren deres.   
Eddie begynner å lurer på hvem den gale      
professor Maguri er og hvorfor det stadig vekk 
skjer mystiske ting rundt ham. Enda              
merkeligere blir det da han forstår at han er 
med på den samme bussturen om igjen og om 
igjen. Grøssende spennende! 

Mumiens mysterium 
Tom Egeland 
 
Robert og moren drar til et nytt    
arkeologisk felt i kongenes dal i 
Egypt. Robert hjelper moren sin med 
et større utviklingsprosjekt.               
Et gammelt gravkammer skjuler hittil 

ukjente slektninger av en farao. Men             
gravkammeret er forseglet med en forbannelse. 
Og Robert viser seg å være den eneste som kan 
oppheve forbannelsen.  

Archie Greene 
D. D. Everest 
 
Archie Greene mottar en mystisk 
pakke på bursdagen sin. Pakken   
inneholder en trekasse med en   
gammel bok, på et språk han ikke 
forstår. Det følger en instruksjon 

med boken. Archie må returnere boken til     
Museum for Magiske Bøker i Oxford. Archie vil 
snart komme til å møte familien han ikke visste 
han hadde, og oppdage en forening som jobber 
med å finne og bevare magiske bøker. Men 
Archies magiske bok er farlig, og mørke ånder 
er på jakt etter den. Archie kommer inn i en  
verden der bokhyllene er forhekset, biblioteka-
rene er trollmenn og magien kommer til live.  

Lyntyven 

Rick Riordan  
 
Percy Jackson er 12 år, har dysleksi 
og AD/HD, og han er i ferd med å bli 
sparket ut av skolen, igjen. Men det 
er ikke det største problemet hans. 
Det er når det dukker opp monstre i 

livet hans at han får problemer med hva han 
skal tro. Percy har ertet på seg noen av gudene. 
Ett av Zevs våpen har blitt stjålet og nå er Percy 
hovedmistenkt. Percy har bare ti dager på seg 
til å finne våpenet og levere det tilbake. Han må 
løse Oraklets gåte, som advarer ham om at en 
venn vil bedra ham.  

Forfulgt i London 
Ingeborg Dybvig 
 
Clara er på ferie hos farmor og    
farfar i England, sammen med  
venninnen Emilie. Da farmor     
brekker beinet, får jentene aller   
nådigst dra inn til London alene. De 

skal shoppe på Oxford Street. Men så ser de en 
mann bli slått ned, og når de forsøker å hjelpe 
ham, stikker han til dem en liten firkantet dings. 
«Dont go to the police,» hvisker han. 13 år   
gamle Clara har en tendens til å rote seg borti 
mysterier og forbrytelser. Clara er en detektiv 
som på actionfylt og troverdig vis ordner opp på 
en moderne måte.  

Med beina på nakken 
Arne svingen 

Eirik og faren er på rømmen på tog 
nedover i Europa etter å ha flyktet 
fra Eiriks fosterforeldre i Norge. Eirik 
vet ikke hvor de skal, eller hva de 
skal. Det eneste han vet, er at livet 

hans plutselig er blitt snudd på hodet. Dette er 
en historie om fedre og sønner, om et desperat 
forsøk på en ny start, om vennskap og            
reservefamilier, og om å spille fotball i rullestol. 
Men mest av alt handlere det om en far som 
bare vil sin sønn godt, men som ikke helt får det 
til. Faren er bokser, og lar seg bokstavelig talt bli 
banket opp for å forsørge Eirik. Men han husker 
ikke en gang at han ikke liker pepperoni og 
sjampinjong på pizzaen.  

 
 


