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Hun slukkede for lyset for at spare på det og fortsatte i mørket. Så lydløst som muligt ålede hun sig fremad på
knæ og albuer. Luftkanalen hældede nedad, og efterhånden blev der trangere. Tænk, hvis jeg kommer til at
sidde fast, tænkte hun.
Mystiske tyve er på spil i byen Elvestad. Bager Monsens lager af gær, tønderne til den nye badebro og
enebærbuskene i parken forsvinder. Hvad er sammenhængen? Hele byen står uforstående over for
hændelserne, men så tager Detektivbureau nr. 2 sagen. Sammen med sporhunden Otto sætter de to venner
Tilde og Oliver jagten ind på at finde de skyldige og løse mysteriet. Operation Tordensky er en del af serien
om Detektivbureau nr. 2, som er en fængende krimiserie for børn om de to venner Tilde og Oliver, der med
deres helt eget detektivbureau opklarer mysterier og forbrydelser i deres hjemby.
Der er spænding, uhygge og gåder, men handlingen forbliver realistisk, når de to venner begiver sig på
eventyr. Mest af alt handler bogen om et par venner, der finder uvante, kreative løsninger, går igennem tykt og
tyndt sammen og ikke lader sig kue. Operation Tordensky er skrevet af den prisvindende norske Jørn Lier
Horst, der udover at være forfatter også har været efterforsker hos det norske politi.
Fra dette job har han hentet inspiration til sine børnekrimier samt til voksenkrimierne om William Wisting,
der også er oversat til dansk. Med bøgerne om Detektivbureau nr. 2 samarbejder han med tegneren Hans

Jørgen Sandnes, der får de to små detektivers oplevelser til at fremstå lyslevende. Operation Tordensky er
velegnet til børn, der er begyndt at læse på egen hånd samt højtlæsning.
Kapitlerne er korte, og bogen er skrevet i et enkelt sprog, som understøttes af flotte illustrationer.
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