
Tema

12 bøger
for dig der er vild med 

mysterier og krimi

Krimier for børn



Børnebiblioteket er fyldt med gode krimier. 

Vi har fundet 12 gode krimier, fyldt med spænding 
og gåder som du helt klart skal kaste dig over næste 
gang du mangler en god bog...

Og når du er færdig med dem, hjælper bibliotekaren 
dig gerne videre med flere spændende krimier :)



Kidnappet
af Jørn Jensen: 
 
En mand løber frem mod Oliver. Han flyg-
ter ud mod stien, så hurtigt han kan. Oliver 
løber over mod gangbroen og får fat i et 
tov, som hænger ned fra den. Han når så 
højt op, at manden ikke kan nå ham. Men 
hvor blev han af?

Alder: 10-12 år
Serie: Koldt blod
Placering: Lette bøger

Løgn på løgn
af Felicia Lensborn:

Man skal ikke lyve. Er man først begyndt at 
lyve, tager den ene løgn den anden, og plud-
selig er man i store problemer. Det opdager 
Oscar og hans venner, da en løgn om en grim, 
islandsk sweater bliver til store problemer i en 
meget mørk kælder.

Alder: 8- 10 år
Serie: Dingo Mini roman
Placering: Lette bøger



De 5 på skatteøen
af Enid Blyton:  

Tre historier om De 5 som kommer ud for 
mange eventyr og gådefulde mysterier. Julian, 
Anne, Dick og Georg og hunden Tim mødes, 
og de tager på eventyr på Kirrinøen og i om-
rådet omkring Kirrinhytten, hvor de hjælper 
med at fange tyve, spioner og smuglere.

Alder: 9-12 år
Serie: De 5
Placering: Krimi

Buksebanden - Gåden om sneu-
hyret
af Thomas Brezina:

Rygterne om et sneuhyre på pisterne ved ski-
sportsstedet Kitzbühel, får børnene Alex, Do-
minik, Lilo og Poppi til at stifte detektivgrup-
pen Buksebanden. Og snart er de på sporet af 
mere end blot et spøgelse

Alder: 9-11 år
Placering: Krimi



Det brændende dokument
af  Alexandra Nilsson:

Siri er med sin mor, Mia, i Venedig for at 
aflevere et gammelt dokument til museet. 
Det gamle papir handler om en århundrede 
gammel mordgåde knyttet til Foscari-familien. 
Dokumentet bliver stjålet umiddelbart efter at 
de har afleveret det.

Alder: 9-12 år
Serie: Siris utrolige historier
Placering:Krimi

Den skjulte diamant 
af Jens Blendstrup:

 ”Det røde tårns venner” finder ud af, at der 
foregår noget skummelt og mystisk på byens 
plejehjem. Hvem mon det er, der står bag? 
Det vil de fem finde ud af.

Alder: 8-12 år
Serie: Kokseby
Placering: Lette bøger

 



Marabuens støvle
af Jürgen Bansscherus:
Den tyggegummielskede privatdetektiv Kwiat-
kowski påtager sig for 23. gang en indviklet 
sag. Hvem saboterer filmselskabets optagelser 
til en ny detektivfilm og stjæler filmproducen-
tens håndrullede cigarer og hvorfor?

Alder: 9-11 år
Serie: En sag for Kwiatkowski
Placering: Krimi

Med næb og klør
af Henrik Einspor:

Der er endnu en gang fart på for snushanen 
Hansi Hønegal, som denne gang skal finde et 
forsvundent fossil, men som snart støder på 
en gammel fjende.

Alder: 9-11 år
Serie: Hansi Hønegal
Placering:  Lette







MindCraft
af Lars Henriksen:

Et mord på en lærer og en skolekamme-
rats pludselige forsvinden sætter skole-
bladet Kapows hårdtarbejdende redak-
tion på sporet af en sammensværgelse 
mellem den sektlignende bevægelse 
MindCraft og skoletandlægerne.

Alder: 13-15 år
Placering: Ung

Morderiks bror
af Christina Vanessa Lauridsen:

 Der er noget galt med min bror. Han er ikke 
den samme mere. Hans blik er anderledes og 
han gør mærkelige ting. Først døde min kat. 
Men det var kun en advarsel. Næste gang er 
det min tur.

Alder: 11-14 år
Placering: Krimi



Mumie-mysteriet
af Martin Widmark:

Klassekammeraterne Lasse og Maja har deres 
eget detektivbureau og de løser den mystiske 
sag om det forsvundne maleri på Vestermom-
strups kunstmuseum.

Alder: Fra 9-12 år
Serie: Lasse Majas detektivbureau
Placering: Krimi

SMS fra graven
af Ben Nevis:

En excentrisk klunser, George, forsvinder og 
efterlader et mystisk brev der fører de tre de-
tektiver, Jupiter, Pete og Bob, til pyramiderne 
i Egypten, hvor de forsøger at løse mysterie

Alder: 9-12 år
Serie: De tre detektiver
Placering: Krimi
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