


Sort blod
Af Nicole Boyle Rødtnes, 97 sider
Rådne, levende lig hærger landet 
på jagt efter friskt menneskekød. 
De sidste overlevende mennesker 
har søgt ly bag Tivolis tykke mure. 
De 13-årige søskende, Ava og Alo, 
kæmper også for at overleve. Men 
hver dag bliver der flere og flere 
zombier…
1. del af Zombie Jæger

Adrr ZOMBIER! Godt 
solen skinner udenfor...

De dødes by
Af Benni Bødker, 47 sider
“Tør du vove dig ud i Zombie 
City?” Chris er helt alene. Han 
gemmer sig i en bunker, men sulten 
og tørsten gnaver i ham. Skal han 
bevæge sig ud efter mad i en by 
fyldt med levende døde? Chris er 
nemlig ikke den eneste, der vil have 
noget at spise...
1. del af Zombie City

Zombier!
Af R. McGeddon, 175 sider
Hvad har et uheld i fysiktimen, 
vandballoner og en læbestift med 
zombier at gøre? Ved du, hvorfor 
zombier hørmer af ost og armhu-
ler? Og hvordan overlever man 
egentlig en zombieinvasion? Læs 
katastrofe-dagbogen og få svarene, 
men skynd dig, før zombierne æder 
din hjerne!

Zombie 2.0  
- Tut-ank-zombis hævn
Af Kim Langer, 156 sider 
Ved du alt om zombier? Det gør 
Zack - i hvert fald fra sine compu-
terspil, og at de ikke findes i virke-
ligheden! Men så møder han den 
gale professor Møller, der er lige 
så vild med zombier som ham selv. 
Professoren har hentet noget med 
hjem fra Egypten i en mystisk kiste. 
Gæt selv, hvad den gemmer... 
1. del af Zombie 2.0.

Zombier kysser klamt!
Morten Dürr, 100 sider
Hvordan tror du, det vil være at 
kysse en zombie!? Mikkel drøm-
mer om Freja. Problemet er bare, 
at Freja er klassens flotteste pige, 
så han har absolut ingen chance. 
Lige indtil alfen, Herbert Herman, 
tilbyder ham et magisk ønske. Men 
noget går helt galt, og pludselig 
er Mikkel jagtet af seks forelskede 
zombie-piger...

Puh, jeg sveder - jeg 
snupper lige HURTIGT 
en bog i skyggen...

Ayses pyjamasfest
Af Özlem Cekic, 56 sider
Ayses veninder, Anne og Louise, 
holder pyjamasfest, men Ayse må 
ikke komme med for sine forældre. 
”Piger sover ikke hos nogen. Slut!”, 
siger hendes mor. Hvorfor kan de 
ikke bare stole på hende?
1. del af Ayse

Det nye fly
Af Cecilie Eken, 59 sider
Vær med i jagten på solkrystal-
ler! Max, Amir og Sita bor i landet 
Beleria, som i årevis har været i 
krig med Darien om det sjældne 
råstof. Max drømmer om at blive 
jagerpilot, men først må han og 
Amir bryde ind på militærbasen og 
skaffe en solkrystal til det fly, som 
Sita er ved at bygge.
1. del af Max Vero



Kongen kommer
Af Jo Salmson, 105 sider
Endelig kommer den dag, Maro har 
ventet på. Han skal optages som 
ridder hos kong Edric. Maro drøm-
mer om at blive sendt ud på farlige 
missioner og kæmpe mod røvere, 
jætter og drager! Men alt går plud-
selig galt - hvordan skal Maro nu 
genvinde kongens tillid?
1. del af Maros rejse

Prøvetime
Af Kirsten Sonne Harild, 60 sider
Det er sommerferie, men 12-årige 
Anna er ulykkelig. Hun skal stoppe 
på den kongelige balletskole, og 
hvad gør man så, når man bare vil 
danse eller dø? Anna ser et opslag 
om et showhold, der søger dansere, 

Tvekampen
Af Mette Finderup, 58 sider
Prins Milo er blevet lokket i en 
fælde af sin fætter. Nu skal han 
kæmpe i en duel til døden mod den 
berygtede kriger Tural, der ejer det 
forbandede sværd - Blodtunge. Et 
sværd, der æder de sjæle, der dør 
for dets klinge.
1. del af Sværdets mester

Varulvejagten
Af L. G. Jensen, 82 sider
“Indholdet af denne bog kan virke 
stødende og medføre hjerteban-
ken, mareridt og grineflip. Nu er 
du advaret!” Hassan og Frede er 
bedste venner og elsker monstre og 
gyserfilm. De sniger sig derfor ind 
for at se den nyeste varulvefilm, 
men det skulle de ikke have gjort. 
Pludselig bliver filmens handling til 
virkelighed...
1. del af Bulder & Brag 

Yeah, endelig sommer, 
sol og tid til VENNER...

Bruddet 
Af Daniel Zimakoff, 84 sider
Er der noget, der er vigtigere end 
fodbold? Ikke for Johan, Nikolaj og 
Emil. De er bedste venner og lever 
og ånder for at spille fodbold. Des-
værre får de ikke meget spilletid på 
førsteholdet i klubben. Hvad gør 
de så? De starter da bare deres helt 
eget hold.
1. del af FC Mezzi

Charlie Monrad & Rosset - 
venner, fjender og fodbold
af Dave Cousins, 198 sider
Charlie tænker hele tiden på 
fodbold, og han er anfører på 
Nordstjernens Galakse. Hans mål 
er at komme til at spille opvis-
ningskamp ved VM senere på året. 
Der er bare ét lille problem! For 
hvordan i alverden beviser han, at 
Nordstjernen fortjener en plads ved 
turneringen, når holdet faktisk er 
ret dårligt til fodbold!
1. del af Charlie Monrad & Rosset

men hip hop og funky jazz er jo 
ikke rigtig dans, når man er vant til 
klassisk ballet, vel!?
1. del af Dans de luxe

Troldmandens plan
Af Peter Gotthardt, 72 sider
Den onde troldmand Trodsig vil 
åbne porten til dæmonernes rige 
og slippe alt det onde ud i verden. 
Morgengry forlader Skypaladset 
og tager ned på jorden for at finde 
Dæmonporten sammen med sine 
venner - drengen Fem og aben Kó-
koro. Kan de stoppe troldmanden, 
før det er for sent? 
1. del af Den gyldne skål - Dæmonporten
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De ukendte
Af Kasper Hoff, 101 sider
Tim er gamer og udgør sammen 
med Croxx, Princess, Ludo og 
Wizard klanen ”De ukendte”. Lige 
nu kæmper de for at vinde det 
ultimative trofæ i en hemmelig 
turnering. Tims forældre synes, 
han skal gå til sport i stedet for 
at hænge foran computeren og 
forlanger en måneds spillepause. 
Katastrofe! Kan man overhovedet 
overleve så længe uden at spille?
1. del af Gamerz

Lykkestenen
Af Sandra Schwartz, 85 sider
Runa og Frida er bedste veninder, 
men da Frida tager en uge på ferie, 
begynder Runa at hænge ud med 
klassens nye pige, Vigga. Runa 
kommer til at tage en smykkesten 
fra Viggas mors butik og har 
pludselig svært ved at aflevere den 
tilbage, for er stenen mon magisk? 
Samtidig bliver Frida sur på 
hende. Hvordan skal hun rode sig 
ud af det hele?
1. del af Et strejf af magi

Venindesmykket
Af Ellen Richardson, 223 sider
Elly skal tilbringe ferien hos sin 
tante, der bor på en lille ø. Øv, det 
bliver sikkert verdens kedeligste 
sommer! Heldigvis møder hun 
Sierra og Tash. Da de begynder 
at udforske øen, falder de over et 
gammelt mysterium, der måske 
har noget med dem selv at gøre!
1. del af Klipklapper-klubben

Åhh, mit HJERTE  
banker og det er ikke, 
fordi her er varmt...

Kærestebrev & Lejrtur
Af Bente Bratlund, 63 sider
Emma er blevet kæreste med An-
ton fra klassen og har ikke andet i 
hovedet! Hanna savner sin bedste 
veninde, så hun vil også have 
en kæreste. Og Marius er da vist 
meget sød, men hvordan får hun 
fat på ham?
1. del af Hanna & Emma

Paprika, Zola, Elvira
Af Marie Duedahl, 65 sider
“At være 14 år - ikke så sjovt som 
det lyder!”. I hvert fald ikke for 
Elvira, der altid bliver mobbet af 
klassens dronning. Eller for Zola, 
der nok er hård og sej uden på, 
men har ondt indeni, fordi papfa-
ren flytter. Så begynder Paprika i 
klassen...
1. del af serie

Pssst!
Af Annette Herzog, 95 sider
I 12 kapitler fortæller 12-årige 
Viola om sit liv. Hun reflekterer 
over verden og sin egen plads i 
den - over forholdet til sin familie 
og til sine venner. Historierne 
bliver fortalt i et miks af tegnese-
riesekvenser, collager og Violas 
dagbogsnotater.

Mig og Alexander 
Af Line Kyed Knudsen, 97 sider 
Sofie har været hemmeligt for-
elsket i Alexander altid. Han er 
selvfølgelig kæreste med hendes 
veninde Ida, og Sofie er jo alligevel 
ikke én, man lægger mærke til! Da 
Alexander finder ud af, at Sofie 
aldrig har kysset, vil han alligevel 
gerne vise hende, hvordan man 
gør...
1. del af Elsker, elsker ikke

Rose og drengene
Af Puk Krogsøe, 154 sider
Rose er blevet 11 år og går i 5. 
klasse. Hun synes, Sigurd fra 
klassen er vildt sød. Han får Roses 
hjerte til at banke lidt hurtigere, 
men er han også vild med hende? 
Og hvad skal Rose gøre, da hun 
finder ud af, at hendes veninde 
Klara også er forelsket i Sigurd? 
2. del af Rose og veninderne


