


Dem 
med spænding

Duftapoteket – Arven fra Villa Evie 
(Duftapoteket; 6)
af Anna Ruhe
Der sker mærkelige ting i Villa Evie, og det endelige 
opgør med Edgar de Richemont nærmer sig. Kan 
Luzie og vennerne blive klar til at møde ham? Og 
hvem er det, der bevæger sig i spejlenes skygger? 
FRA 11 ÅR

De sidste shamaner 
(Samlingens vogter; 5)
af Kasper Hoff 
Der kommer flere og flere dæmoner, og Kevin og 
Kaya kan ikke følge med. Hvad er det der sker i 
åndeverdenen? Kevin og Kaya må trække på alle 
deres kræfter og kontakter for at redde verden. 
FRA 10 ÅR 

Amari og Nattens Brødre 
af B. B. Alston
Da Amaris storebror forsvinder, modtager 
hun en mystisk kuffert, der inviterer hende 
til en magisk skole, hvor hun skal i lære 
som agent – præcis som sin storebror. Det 
er dog ikke ufarligt, og Amari opdager, at 
hun ikke vidste alt om sin bror. 

FRA 11 ÅR 

Legendarium 
(Wonderscape; 2)
af Jennifer Bell 
Ren, Arthur og Cecily bliver igen – uden at det var 
meningen – suget ind i et gådefuldt spil. Denne 
gang er det om legender, og igen er der en stram 
deadline for, hvornår det er for sent for dem at nå 
hjem. Kan de løse gåden og komme sikkert hjem? 
FRA 10 ÅR

Budbringerne 
(Greystone; 3)
af Margaret Peterson Haddix
Finn, Emma og Chess har reddet deres mor fra den 
anden verden, men er alt nu også godt? Snart må 
børnene i aktion igen, og denne gang er det begge 
verdener, der er i fare for udslettelse. 
FRA 11 ÅR

Tomhedsfeber - Jagten på Morrigan Crow 
(Nevermoor; 3)
af Jessica Townsend 
Forvæsnerne i Nevermoor rammes af en mærkelig 
sygdom, og Morrigan Crow bliver sat i et stort 
dilemma for at modtage en kur: vil hun lade sig 
træne af den frygtede Wundersmed Ezra Squall, 
eller skal hun lade forvæsnerne i stikken? 
FRA 10 ÅR
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Jernstaven
(Legenden om Agrat; 1)
af Anne Mette Asp 
Den unge smed Agrat får ændret hele sit liv, da 
han forsøger at forhindre en tyv i at stjæle en hest. 
Han bliver kastet ud i et farefuldt eventyr og må stå 
overfor mange farer. 
FRA 12 ÅR

Dem 
med parallelle 

universer
Aru Shah og den gyldne by 
(Pandava-serien; 4)
af Roshani Chokshi
Aru Shah står endnu engang over for umulige 
prøvelser, der vil teste både hende og hendes ven-
ner til det yderste. Samtidig kæmper Aru Shah med 
følelsen af utilstrækkelighed, usikkerhed og om 
hun overhovedet er ønsket. 
FRA 10 ÅR

Ildfuglens hær 
(Ildfuglen; 2)
af Trine Appel 
Vicki og familien er indkvarteret hos onklerne 
Flemming og Alex, efter familiens hus brændte i 
første bind. Vicki drømmer en mystisk drøm om det 
berømte mord i Finderup Lade, men var det kun en 
drøm eller rejste hun i tiden?
FRA 12 ÅR 

Den magiske boghandel – Bogsmuglerne 
(Den magiske boghandel; 4)
af Anna James
Da Tillys morfar bliver forgiftet, er Tillys eneste håb 
for en modgift at begive sig ud på en farefuld rejse 
sammen med Milo og det magiske tog Lokomato. 
Men ikke alt er som det skal være i bøgernes 
verden, og det er farligere end nogensinde at 
bogvandre. 
FRA 10 ÅR

Fejlbesværgelsen
af Mette Werner
Rhea bliver mobbet og føler sig meget 
alene i klassen. En dag kommer hun til 
delvist at forvandle skolekammeraten Sofie 
til et æsel. Nu er gode råd dyre,og Rhea 
må ud på en farefuld rejse for at hæve 
fortryllelsen. 
FRA 10 ÅR

Nøglen til fortiden – Arternes opstandelse 
(Nøglen til fortiden; 1)
af Pernille Van Dijk 
Da Frejas nye nabo opfinder en nøgle, der lader 
dem rejse til en parallelverden, hvor alle uddøde 
dyr ikke er uddøde alligevel, bliver det startskud-
det på en kamp for overlevelse. For dyrene er ikke 
vilde med at blive forstyrret og frygter for men-
neskets intentioner. 
FRA 11 ÅR
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Seje piger

Alma Freng og en flyvende
 fars hemmelighed
(Alma Freng; 2)
af Ida Tufte Michelsen
Alma har aldrig fået svar på, hvad der skete med 
hendes mor, og da hun finder ud af, at hendes ven, 
Pillas far, også er forsvundet, sætter de to venner 
sig for at finde ud af, hvad der er sket. Det er dog 
ikke nogen nem sag – det bliver ikke bedre af, at 
den ondskabsfulde storminister Gabriella Grubel 
bestemt ikke har glemt Alma. 
FRA 11 ÅR 

Ildfødt – Twelve og Sneskoven 
(Ildfødt; 1)
af Aisling Fowler
Twelve har aflagt troskabsed og forsøger at komme 
igennem sin læretid som jægerlærling. Da en pige 
forsvinder, må Twelve begive sig ud på en farefuld 
rejse, der vil ændre hendes liv – og måske endda 
hele verden. 
FRA 12 ÅR

Datter af dybet 
af Rick Riordan 
Da Ana ser sin kostskole blive sprængt i luf-
ten, må hun og resten af hendes årgang tage 
flugten. For at søge tilflugt et sikkert sted må 
Ana se sin fortid og familiehemmeligheder 
i øjnene – for kun hvis hun accepterer sit 
ophav, kan de vinde kampen for overlevelse. 
FRA 10 ÅR

Gro 
af Adam O
Har du nogensinde tænkt på, hvor 
historier kommer fra? Pigen Gro lever et 
stilfærdigt liv, men en dag bliver det vendt 
på hovedet, og hun må flygte fra en uhyg-
gelig fjende, der ikke skyr nogen midler 
for at få, hvad hun vil have. Kan Gro finde 
sin indre stemme og lade historierne 
spire, eller er alt håb ude? 
FRA 10 ÅR 

Evernight – Det evige mørke 
(Evernight; 1)
af Ross Mackenzie 
Larabelle Fox falder en dag over en mystisk æske. 
Indeni er der en kunstfærdig lille fugl, der bliver 
grunden til, at Larabelle bliver jagtet vildt. Hun 
lærer et og andet om sin fortid, og at magi måske 
slet ikke er så farligt igen – eller er det? 
FRA 11 ÅR
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Seje drenge
Seawalkers – Giftigt møde 
(Seawalkers; 2)
Af Katja Brandis 
Tiago og vennerne på Blue Reef High School 
kommer på sporet af en gruppe miljøkriminelle, og 
de beslutter sig for at stoppe dem. Det leder dem i 
retningen af en klassekammerats far og en butik, 
hvor der sker fordækte ting. 
FRA 11 ÅR

Tro på det, Theo
af Jacob Riising 
Theo bor sammen med sin mor og lillesøster. 
Han bliver drillet af Timmo fra 8. klasse, og 
Sandra lægger ikke mærke til ham. Det skal 
den magiske notesbog dog nok få lavet om på, 
men vil materielle ting gøre ham lykkeligere 
,end han var før? 
FRA 10 ÅR

En episk fortælling 
om kaos og kyssefester
(Geminiforbandelsen; 3)
af Kim Ace 
Rasmus har ondt i maven – både over at skulle 
miste Xander, men også over at kunne mærke, at 
noget er helt galt i Erytnevia. Da de finder ud af, at 
en forsvundne fjende er vendt tilbage, indser de, 
at både deres verden og Erytnevia er i fare for at 
bliver underlagt mørk magi – kan de nå at redde 
begge verdener?
FRA 8 ÅR 

A.S.P.E. – Det talende kranie 
(A.S.P.E.; 8)
af Mette Finderup 
Vennerne fra A.S.P.E. skal finde en gemt skat i 
en uhyggelig labyrint med mange fælder. For at 
gøre det hele værre skal de dyste mod en gruppe 
voksne lejesoldater, der bestemt ikke vil gøre 
jagten efter skatten nem for de unge medlemmer 
af A.S.P.E. 
FRA 10 ÅR

Skandar og enhjørningetyven
af A. F. Steadman 
13-årige Skandar har altid drømt om at blive 
udvalgt til at ride på en enhjørning, men da 
han ikke får lov til at tage testen, der viser 
om man er egnet, er gode råd dyre. Heldigvis 
– måske? – er der nogen, der er ret opsatte 
på at få Skandar ud til enhjørningeøen og få 
en enhjørning. Hvem er det, og er det nogen 
Skandar kan stole på?
FRA 12 ÅR
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Dem 
med tegninger

Krypto – På åbent hav 
(Krypto; 3)
af Hans Jørgen Sandnes
Da Ophelias elskede notesbog, som er det eneste 
hun har tilbage fra sine forældre, bliver stjålet af 
en mystisk kvinde, sætter hun alt ind for at få den 
tilbage. Inklusiv at følge efter kvinden ud på åbent 
hav. Jagten bliver dog endnu mere farlig, da der 
dukker et havuhyre op. 
TEGNESERIE FRA 9 ÅR

Mindeskrinet 
(Imperiets arvinger; 4)
af Oscar Källner
Alice og Elias er nødt at lande på planeten Tenia for 
at få reservedele til deres rumskib. De har brug for 
penge og siger derfor ja til en opgave, der viser sig 
at være langt farligere, end de lige tror. Samtidig 
spidser jagten på Karnidda til. 
FRA 11 ÅR 

Nordlys – Kragesøstrene 
(Nordlys; 3)
af Malin Falch 
Vennerne Sonja, Lotte og Bjørn er blevet væk fra 
Esben og må drage mod fjeldfolkets land på egen 
hånd. Her lærer de mere om det mystiske Orakel, 
men også at der er hemmeligheder, der måske 
havde bedst af at forblive skjult. 
TEGNESERIE FOR 10-14-ÅRIGE.

Amulet – Supernova 
(Amulet; 8)
af Kazu Kibuishi
Emily er forsvundet i Tomrummet, og alt, der er 
tilbage af hende i den virkelige verden, er en fønix 
af ild. Kan Emily kæmpe sig tilbage, og kan hendes 
venner holde stand længe nok mod de mørke 
elvere, til at hun kan komme dem til undsætning? 
Næstsidste bind i den spændende serie "Amulet".
FRA 9 ÅRLæs ogsåde andre i serien
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