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Hvem har stjålet Hugo Rodin?
Den over hundre år gamle bronsestatuen av Hugo Rodin forsvinner plutselig fra parken i Elvestad.
Detektivbyrå nr. 2 tar saken, og sammen med Åtto følger de det eneste sporet de har
et fotavtrykk av skomerket TI-X.
Hvem har tatt Hugo, og hvorfor i all verden vil noen stjele en eldgammel bronsestatue?
Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes' detektivserie har på rask tid etablert seg som en av våre bestselgende
serier for yngre lesere. Jørn Lier Horst skriver spennende og virkelighetsnær krim fra den lille byen Elvestad. I
hovedrollene treffer vi barna Tiril og Oliver - og hunden Åtto - som samler bevis, leter etter sammenhenger og
tar opp en tidvis farlig jakt for å avsløre forbrytere.
Hans Jørgen Sandnes utfyller fortellingene med sine fargerike og detaljerte illustrasjoner. Hver bok avsluttes
med et etterord som inviterer leseren til å teste egne detektivferdigheter!
Ole Tornbjerg, Jeanette Øbro, Camilla Grebe, Åsa Träff, Lene Kaaberbøl, Agnete Friis, Jørn Lier Horst,
Gunnar Staalesen, Kjell Ola Dahl, Håkan. Olivers sykkelvelt på Sletta er kanskje en liten sak, men den som

har gravd alle de dype hullene, bør sannelig betale for et nytt sykkelhjul. Jørn Lier Horst, norsk
kriminalforfatter; etterforskningsleder i politiet.
Debuterte i 2004 med kriminalromanen Nøkkelvitnet, og introduserte her politimannen. 990 bibliotek er med
i statistikkgrunnlaget. 140 av disse har per i dag ingen utlån. Hos disse har 1927 avdelinger registrerte utlån i
perioden.
990 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 148 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1927 avdelinger registrerte utlån i perioden. Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte
nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur

