


Øv det øser ned,  
lad mig komme til en 
ANDEN VERDEN...

100 låger
Af N.D. Wilson, 302 sider
Tænk at opdage en væg fyldt med 
låger, der på magisk vis fører ind 
til andre verdener! 12-årige Henry 
flytter ind hos sin onkel og tante, 
der bor langt ude på landet. Derfor 
burde der ikke være andet end 
marker bag væggen på Henrys 
loftsværelse. Hvad er det for en 
mystisk hemmelighed, væggen 
gemmer på, og hvilke farer lurer 
bag lågerne?
1. del af serie

Alkymisten
Af Michael Scott, 388 sider
Døde verdens største alkymist 
i 1418? Eller fandt han i stedet 
opskriften på evigt liv i Abraham 
Magikerens bog? Mysteriet om 
denne ældgamle bog trækker plud-
selig de 15-årige tvillinger, Josh og 
Sophie, ind i en hæsblæsende kamp 
for at forhindre De Mørke Ældste i 
at overtage verdensherredømmet. 
1. del af Den udødelige Nicholas Flamels 
hemmeligheder

Den gyldne nøgle 
Af Lene Dybdahl, 373 sider
Jagten på Den Gyldne Nøgle er sat 
ind! De 13-årige tvillinger, David 
og Laura, bliver kastet ud på et 
nervepirrende eventyr, da de finder 
ud af, at deres familie hører til Den 
Gyldne Nøgles vogtere - en magisk 
nøgle, der kan åbne porte til verde-
ner, de ikke anede eksisterede.
1. del af Nøglens Vogtere

Giza & marionetterne 
Af Maria Simonsen, 223 sider
I landet Saga er det kun drenge, 
der får adgang til den magiske 
skole Temper. Men en dag sker 
det utænkelige - en pige modtager 
Tegnet! Hvordan skal Giza klare 

sig på en skole, hvor ingen ønsker 
hende? Heldigvis er Giza både sej 
og stædig.
1. del af serie 

Gregor - i Underlandet
Af Suzanne Collins, 270 sider
Tænk hvis du var fanget i en verden 
af flagermus, rotter og kakerlakker 
- i kæmpestørrelse?! En sommer-
dag forsvinder 11-årige Gregors 
lillesøster gennem en luftskakt i 
vaskekælderen. Gregor kaster sig 
efter hende, og pludselig befinder 
de sig i det mystiske Underlandet. 
Hvordan skal de komme hjem?
1. del af Gregor

Jernprøven
Af Holly Black, 313 sider
De fleste drømmer om at blive 
optaget på troldmandsskolen 
Magisterium, bare ikke Callum! 
Hans far, som selv er mager, afskyr 
nemlig alle former for magi efter 
Callums mors tragiske død. Callum 
gør derfor sit allerbedste for at 
dumpe til optagelsesprøven, men 
består alligevel. Nu begynder en 
rejse ind i en ukendt og hemmelig 
verden.
1. del af Magisterium

Spirit animals - påkaldelsen 
Af Brandon Mull, 246 sider 
Hvordan ville dit totemdyr mon se 
ud? I den magiske verden Erdas er 
det kun ganske få, der har evnen 
til at påkalde sig et totemdyr og 
derigennem opnå uanede kræfter. 
Da Conor, Abeke, Meilin og Rollan 
hver især knytter bånd med et 
legendarisk totemdyr, ligger Erdas 
skæbne pludselig i deres hænder.
1. del af Totemdyrenes saga



Stormdragernes angreb
Af Amelie Benn, 75 sider
“Drageriddere hånd i hånd - intet 
bryder vore bånd!” Hvorfor drøm-
mer Tim hver nat, at han flyver på 
ryggen af en mystisk blå drage? Da 
han finder en ældgammel mønt i 
sine bedsteforældres kælder, bliver 
drømmen pludselig til virkelighed. 
For mønten åbner porten ind til det 
magiske rige Dragonia.
1. del af Drageriget Dragonia

Det buldrer og brager - 
jeg er lige i humør til at 
opklare MYSTERIER...

Bloddiamant
Af Benni Bødker, 102 sider
Velkommen til Moray - verdens 
hårdeste skole! En tophemmelig 
kostskole, der uddanner fremtidens 
agenter. Malik har lige dumpet en 
afgørende øvelse og står til at blive 
smidt ud. Han får en sidste chance 
på en mission i den afrikanske 
jungle, hvor de skal afsløre ulovligt 
salg af diamanter - bloddiamanter.
1. del af Operation

Considine-forbandelsen
Af Gareth P. Jones, 205 sider
Mød de mærkelige Considine-børn! 
Indtil for nyligt vidste Mariel slet 
ikke, at hun havde en stor familie 
- en hel bunke fætre og kusiner. 
Hun møder dem til sin mormors 
begravelse, men de opfører sig 
ret underligt og tager ikke særligt 
godt imod hende. Hvad er det for 
en hemmelighed, som familien 
gemmer på?

Den grønne detektiv
Af Henrik Einspor, 115 sider
Navnet er Stump, Jack Stump! Du 
kender ham nok også som den 
grønne detektiv. Sammen med sine 
to håndlangere, Dick og Sue, er 
han igen klar til at opklare skøre 
og bizarre mysterier. Tør du følge 
med ind i Djævlebo for at finde en 
forsvunden kat?
1. del af Den grønne detektiv

Den sorte vinge 
Af Camilla Wandahl, 57 sider
Et magisk smykke, en hemmelig 
søster og en forsvundet mor! Der 
bliver vendt op og ned på 15-årige 
Vanas liv, da hun finder et smykke, 
der har tilhørt hendes afdøde mor. 
Hun opdager, at alt det, hun ved 
om sin familie, er løgn - men hvem 
er hun så? Tag med på et even-
tyr fyldt med magi, venskab og 
skumsprøjt.
1. del af Søstre på de syv have

Gravflab Flink
Af Derek Landy, 311 sider
Da 12-årige Stephanie mister sin 
onkel, arver hun ikke blot hans 
gamle hus og rettighederne til hans 
gyserromaner. Den afdøde, men 
alligevel meget levende skelet-
detektiv, Gravflab Flink, følger 
også med i arven. Sammen med 
Gravflab Flink tager Stephanie på 
en hæsblæsende jagt i en dyster 
underverden for at løse gåden om 
onklens død.
1. del af serie

Lockwood & co.  
- den skrigende trappe
Af Jonathan Stroud, 430 sider
“Når de døde vender tilbage for at 
jage de levende, træder Lockwood 
& Co til”. Lucy er synsk og para-
normal agent i et lille skrantende 
bureau. Da en af deres spøgel-
sesjagter går fuldstændigt galt, 
har de kun én chance for at redde 
bureauet. Uheldigvis kræver det, 
at de tilbringer en nat på Englands 
mest hjemsøgte herregård. Tør du 
tage med?
1. del af Lockwood & co

Salamandermysteriet 
Af Jørn Lier Horst, 143 sider
Hvem er den døde mand, der 
skyller op på stranden ved det pen-
sionat, hvor Cecilia bor? Sammen 
med vennerne, Leo og Une, kom-
mer hun hurtigt på sporet af nogle 
mystiske mænd. Har de noget med 
den døde mand at gøre? Og hvad 
med Cecilias egen mor, der pludse-
lig forsvandt sidste år?
1. del af Clue



Værelse 213
Af Ingelin Angerborn, 142 sider
Elvira overtaler sin mor til at lade 
hende komme på koloni i som-
merferien - men det skulle hun 
ikke have gjort! Godt nok får hun 
to nye, søde veninder, men hurtigt 
begynder der at ske mystiske og 
uhyggelige ting på værelse 213. 
Hvem er den hvidklædte pige, der 
bliver ved med at dukke op om 
natten?

Æv det regner igen - nu 
trænger jeg altså til et 
godt GRIN...

Blobhovederne kommer
Af Paul Stewart & Chris Riddell, 
107 sider
Hvad ville du gøre, hvis en flok 
rumvæsner forsøgte at stjæle din 
lillebror? Mads tror ikke sine egne 
øjne, da tre fjollede blobhoveder 
pludselig popper op af toilettet. De 
er overbeviste om, at lillebror Silas 
er Universets Stormægtige Kejser, 
så nu vil de tage ham med til 
planeten Blob! Men kan lille Silas, 

der lugter af sur jord, virkelig være 
Den Stormægtige Kejser?
1. del af Blobhovederne

Den sygeste løgnehistorie
Af Neil Gaiman, 115 sider
Har du nogensinde været nødt til 
at finde på en god undskyldning? 
Læs denne sjove og totalt syrede 
historie om en far, der prøver at 
bortforklare, hvorfor i alverden det 
tog så lang tid at hente mælk til 
morgenmaden. Historien involve-
rer rumvæsner, blodtørstige pira-
ter, dinosaurer og meget andet...

Drenge ingen adgang 
Af Poppy Harper, 150 sider
Tænk at have ikke mindre end fem 
irriterende brødre! Som om det 
ikke er slemt nok, er Molly Mia 
endda nødt til at dele værelse med 
to af dem - de Grumme Grimme 
tvillinger! Mollys liv er et stort 
kaos, så da muligheden for at få sit 
eget værelse opstår, vil hun gøre 
ALT for, at det skal lykkes. 
1. del af Molly Mia

Hjælp! Mine forældre er 
ude af kontrol
Af Pete Johnson, 226 sider
Kender du det, at forældre bare 
kan være helt vildt pinlige? Louis’ 
forældre prøver at være cool og 
smarte, men det er de slet ikke. 
Overhovedet ikke! Da hans far 
dukker op foran skolen klædt ud 
som en gangsta rapper, får Louis 
simpelthen nok. Nu skal de stop-
pes... 

Ingen er fejlfri
Af Stephan Pastis, 294 sider
Navnet er Taber. Timmy Taber - 
grundlægger af detektivbureauet 
Taber A/S - muligvis det bedste 
detektivbureau i hele verden. 
Timmy er et geni, og sammen med 
sin bedste ven, isbjørnen Mega, 
tager han kampen op mod sin 
ærkefjende, Karina Karina.
1. del af serie

Omar, Bruno og Mussa  
gør alle glade (undtagen 
dyrehandleren)
Af Kristina Aamand, 67 sider
Hvordan genopliver man en død 
kanin? Mussas storebror kommer 
til at køre Yasmins kanin over på 
sin knallert. Splat! Hvis Yasmin 
opdager det, bliver hun helt ulyk-
kelig, så Mussa, Omar og Bruno 
beslutter sig for at gøre noget. 
1. del af Omar, Bruno og Mussa

Spøgelsesmarsvinet
Af Kate Pankhurst, 174 sider
Intet mysterium er for mystisk, og 
intet problem er for problematisk 
for mysteriepigerne Marie, Rikke 
og Viola. Og så alligevel... For 
hvad i alverden stiller man op med 
et fritgående, selvlysende spøgel-
sesmarsvin? Pigernes lærer påstår 
nemlig, at hendes døde marsvin 
går igen! Kan det virkelig passe?
1. del af Marie Mystik efterforsker


