
Ja, Ka & Vi i Spania
JACOB er tolv år, og skal til Spania med mormor i vinterferien. Det er helt perfekt, 
bortsett fra at lillesøster VICTORIA må være med! Jenter på seks år må være det 
kjedeligste i verden. Men i Spania blir det ikke bare ferie, og det viser seg at lil-
lesøstre kan være ganske greie å ha likevel...

Ja, Ka & Vi i Kråkeslottet
Når Ja, Ka & Vi kommer hjem fra ferie i Spania, har det flyttet inn ei ny jente i 
det gamle nabohuset. En stor, mystisk nøkkel ramler ut av veggen mens de leker 
i kjelleren, og når bildet av denne dukker opp i en gammel dagbok, får de unge 
detektivene et nytt mysterium å løse.

Ja, Ka & Vi på Trankelgården
Alle i Eikhavna gleder seg til sommerferien og den store vikingfeiringen som 
skal komme. Jacob og Kasper skal bade og dra på båtturer, og så skal de ha sin 
første sommerjobb i stallen på Trankelgården. Victoria skal lære å ri, og hun og 
Andreas har fine og spennende sommerdager på gården. Men så sprer engs-
telsen seg. Sankthans er forbi, men noen går fortsatt rundt og tenner bål. Poli-
tiet jobber intenst med å finne ildspåsetteren, men en dag oppdager Jacob og 
Kasper noe som setter saken i et nytt lys.

Ja, Ka & Vi på dypt vann
Jacob og Kasper så fram til en guttetur på Øya etter å ha avsluttet sommer-
jobben på Trankelgården. Nå syns foreldrene at det har vært nok mysterier, og 
ønsker at guttene skal kose seg de siste ukene før skolen tar til. Men så finner 
Jacob et mystisk kart, og det pirrer detektivlysten til det ytterste. Så starter sko-
len, og det er lite forenlig med detektivarbeid.

Ja, Ka & Vi på ville veier
En tyveribande herjer i Eikhavna, men politiet klarer ikke få has på den umulige gjengen. Så skjer en skummel kidnapping 
og en farlig fange rømmer. Det blir lange arbeidsdager på politistasjonen. Jacob og Kasper snuser rundt for seg selv. De 
får mistanke om at den største kjeltringen av dem alle er tilbake i nærmiljøet. Men dette tror ikke politiet noe på. Guttene 
tar sjanser og beveger seg ut på ville veier for å bevise at de har rett.

Christin Holm (f. 1951), også kjent 
som Tante Propell, bor i Hzorten. 
Hun var ferdig utdannet adjunkt 
med kunstfag som fordypning i 
1987, og har også mellomfag i 
Teater for barn. Etter endt utdan-
nelse har hun vært land og strand 
rundt som teaterpedagog, regissør 
og manusforfatter. Hun har skrevet 
ni teatermanus. De mest kjente 
er komedien Bomber & Bananer 
og musikalene Prinsesse Tannløs 
i Eventyrskogen og Klatt i Klatt. 
Dette er femte boka i serien om Ja, 
Ka & Vi.
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ØNSKER DIN SKOLE Å FÅ  
EN FORFATTER PÅ BESØK?
 
Jeg kommer gjerne på besøk til ditt klasserom.
Ta kontakt, så skreddersyr vi besøket etter  
klassetrinnet og tiden vi har til rådighet. Besøket kan også gjerne 
tilknyttes et pedagogisk opplegg.
 
Jeg gjør jobben gratis, (men må ha dekking av  
reiseutgifter etc). 
Men det er ønskelig at skolen kjøper inn noen av bøkene mine, 
gjerne i forkant av besøket.
 

Beste hilsen: Christin (Tante Propell) Holm
Mobil: 920 314 16
E-post: chho2@online.no

Bøker kan bestilles på: 
www.forlagshusetpublica.no
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