Mytologi og myter

me er dystre og varsler ondt om grufulde
væsner og Ragnarok.

Odinsbarn
af Siri Pettersen
Fuldfed fantasy med stærke rødder i
den nordiske mytologi. I Ymslanda bor
15-årige Hirka, som er en lidt vild og uregerlig pige. Hendes verden synker i grus
da hun opdager, at hun er odinsbarn,
en smittende råddenskab frygtet af alle.
Hirka ofrer alt, selv kærligheden, for at
redde Ymslanda.

Kampen om sommersværdet

Papirguderne

af Rick Riordan
16-årige Magnus Chase lever i skjul,
men opspores en dag af sin onkel, som
fabler om et magisk sværd og at Magnus
er søn af en nordisk gud. Ud af det blå
bliver de angrebet af en ildjætte og efter
en vild og dramatisk kamp vågner Magnus op i Valhal. For han er den rette ejer
af Sommersværdet og den udvalgte som
kan stoppe Ragnarok.

af Sun, Amanda
Katie har mistet sin mor og må flytte til
Japan for at bo sammen med sin moster.
Katie kæmper med sorgen og de store
kulturelle forskelle. En dag ser hun tilfældigvis en tegning der bevæger sig i
drengen Tomohiros skitseblok, og glemmer for et øjeblik sine problemer. Langsomt går det op for hende, at Tomo har
en forbindelse til Japans gamle guder,
og med Katie i nærheden er hans evner
ude af kontrol.

Eventyrlige genfortællinger og fortabte
kongeriger

Morika – rent blod

Ravnenes hvisken
af Malene Sølvsten
Nordisk mytologi, krimi og fantasy blandet sammen. En brutal morder er på spil
i Nordjylland. 17-årige Anne er synsk og
hvirvles ind i de dramatiske begivenheder, som involverer nordiske guder og
andre mystiske væsner. Men morderen
lader sig ikke stoppe og snart er Annes
liv i fare.

Sanddrømmeren
af Sidsel Karine Slej
Fréa er en helt almindelig pige, indtil hun
erfarer, at hun er af valkyrieslægt. Hun
er tilknyttet den nordiske gudeverden,
og besidder en særlig og magtfuld evne
som sanddrømmer: Hun kan forudsige
fremtiden via sine drømme. Fréas drøm-

af Sidsel Sander Mittet
Fremtiden for visdomslærlingen Eshri,
krigerlærlingen Korau og deres venner
ser sort ud, da den adelsstyrede og
racistiske organisation Oryndro overtager magten i Morika. Oryndro ønsker
at udstøde det oprindelige Hila folk fra
Morika og fortidens stridigheder mellem
morikanere og hilaerne blusser op. Men
hvis side er morikaneren Eshri på og taler myterne sandt?

Krøniken om Morika
- Sandsnogens bid
af Sidsel Sander Mittet
Forhistorie til fantasyfortællingen om
Morika. Den unge morikaner Itua bliver
en vigtig brik i et politisk spil da hun bortgiftes til den noget ældre hila Byroon.
Itua blandes ind i magtkampen mellem
morikanere og hilaer, men hendes liv
kommer i fare, da hun får følelser for livvagten Aaton.

Maresi
af Maria Turtschaninoff
13-årige Maresi er novice på det Det
røde Kloster, som er et tilflugtssted for
forfulgte kvinder. Klosteret er beliggende
på en ø og beskyttet af de tre Månegudinders magi. Da pigen Jai ankommer til
klosteret bliver det fredelige sted forvandlet til et mareridt. Jai er på flugt fra
sin morderiske far, og han har ikke tænkt
sig at opgive sin jagt på datteren.

Skyggernes dronning
af C. J. Redwine
For ni år siden blev den onde dronning
Irina regent i Ravenspire ved at snigmyrde kongen og drive den retmæssige
tronfølger prinsesse Lorelai på flugt. Efter ni hårde år er Lorelai fast besluttet på
at genvinde tronen. Inden hun kan føre
sine planer ud i livet må hun dog lære
at udøve magi. For kun med den mest
magtfuld magi vil hun være i stand til at
overvinde den onde dronning.

Destans modsætning er lysets datter
Celina. Hun arving til tronen over Sikanias lyse folk. Indtil nu har de to folk levet
fuldstændigt hver for sig, men Destans
far har skumle planer om at udvide sit
rige.

The selection – udvælgelsen
af Kiera Cass
Smukke America Singer tilhører den laveste samfundsklasse i landet Illéa. Landets kronprins står for at skulle gifte sig,
men landets regler dikterer at han skal
finde sin udkårne gennem Udvælgelsen,
et slags reality show, hvor tilfældigt udtrukne piger kæmper om prinsens gunst.
America foragter Udvælgelsen og alt
hvad den står for, men da hendes navn
bliver udtrukket, går hun modvilligt med
til at deltage for at hjælpe sin familie.

get mere, noget bedre. Men drømme
kan hurtigt forvandles til mareridt.

Sci-fi og tidsrejser

De fortabtes Ø
af Melissa De la Cruz
Alle eventyrernes skurke er berøvet deres ondskab og forvist til De Fortabtes
Ø af kongeriget Auradon. Maleficient
er enevældig hersker på øen, og hadet
mod Auradon er efter tyve års forvisning
større end nogensinde før. Kun ved
hjælp af den magiske sten Drageøjet
kan hun bryde forbandelsen og bringe
ondskaben tilbage. Mal drager ud for at
finde stenen og bevise sit onde værd for
sin mor Maleficient.

Cinder

Dronningen af Tearling

af Marissa Meyer
En dødelig pest har hærget befolkningen
i en sci-fi fremtid, hvor mennesker og
androider lever side om side, og Jorden
er regeret af den onde Månedronning.
Cinder er cyborg og bor sammen med
sin stedmor og stedsøstre. Stedmoren
har et ondt øje til Cinder, og bebrejder
hende for søsterens sygdom. Men da
Cinder møder Prins Kato bliver der vendt
op og ned på hendes liv.

af Erika Johansen
Prinsesse Kelsey har levet i eksil lige
til sin 19-års fødselsdag. På denne dag
banker den tidligere dronnings livgarde
på døren for i al hemmelighed at bringe
hende tilbage til slottet for at indtage
sin retmæssige krone. Kelsey får brug
for al sin styrke, for på slottet venter en
indædt kamp mod Den Røde Dronnings
snigmordere for at genvinde kronen over
kongeriget Tearling.

Mørkets søn
af Jeanette Hedengran
Mod sin vilje er Destan Tolvarssøn udset til at arve tronen efter sin far og blive
hersker over landet Sikanias mørke folk.

Diabolik

Illuminae
af Amie Kaufman
Kady og Ezra bor på mine-planeten Kerenza. Planeten bliver angrebet af megakoncernen Beitech, som vil stoppe den
ulovlige minedrift der foregår i undergrunden. Kady og Ezra formår at flygte
i sikkerhed på rumflådens skibe Hypatia
og Alexander. En mystisk sygdom bryder
ud ombord på Hypatia, og det står klart
at Beitech har taget et biologisk våben
i brug med rædselsvækkende konsekvenser.

Tusinde etager
af Katharine McGee
New York 2118. Intriger, forræderi og
løgne. Skyskraberen Tusinde etager
er et enormt tårn som huser alle samfundslag. De fem teenagere Avery, Leda,
Rylin, Eris og Watt er vidt forskellige men
har ét til fælles: de efterstræber alle no-

af S. J. Kincaid
Nemesis er en diabolik. En genetisk
fremstillet dødbringende bodyguard
skabt for at beskytte senatorens datter,
Sidonia. Nemesis og Sidonia er næsten
som søstre, og da Sidonia bliver taget
som gidsel er der kun én måde hvorpå
Nemesis kan redde hende: ved at blive
Sidonia. Men at skulle agere som et
menneske vækker en umulig side af Nemesis med vidtrækkende konsekvenser
til følge.

Rubinrød
af Kerstin Gier
16-årige Gwendolyn opdager at hun har
arvet et gen, der betyder, at hun kan
rejse i tiden. Sammen med den utålelige, men tiltrækkende Gideon, er hun
udvalgt til at finde den stjålne kronograf,
og de må nu rejse i tiden for at finde ud
af hvorfor. Men fortiden er ikke altid hvad
den giver sig ud for at være.

Spektrum – Leoniderne
af Nanna Foss
15-årige Emilies venskab med brødrene
Alban og Linus bliver udfordret, da tvillingerne Pi og Noah starter i klassen. Med
tvillingerne følger en række underlige
hændelser, som involverer et mystisk
kompaslignende instrument og Emilies
synske drømme. Snart er de alle dybt
involveret i jagten på tidsrejsekompasset og de uforklarlige overnaturlige evner, som de lidt efter lidt opdager hos
sig selv.

en anden sjæls krop. Anas liv tager en
dramatisk drejning, da en ukendt mand
hjælper hende med at flygte. Uden for
murene befinder hun sig pludselig i det,
som for hende er en ukendt og kaotisk
verden.

går det grueligt galt for smeden Taysin
og den urtekyndiges datter Lill og de må
flygte for deres liv. Men hvad er der galt
med Lill og hvem er Taysin egentlig?

Helte, heltinder
og badass sidekicks

Grisha - pigen og mørkningen
af Leigh Bardugo
Alina Starkov har altid været en skrøbelig
pige. Hendes dybe venskab med Mal udvikler sig til en hemmelig forelskelse. Da
de må krydse Forkastningen, et sønderrevet og mørkt sted bevogtet af de menneskeædende Voltraer, opdager Alina
en ukendt side af sig selv. Opdagelsen
af Alinas magi sætter skæbnesvangre
begivenheder i gang, og verdens fremtid
står på spil.

Gøglerkongens sværd

Harry Potter og det
forbandede barn
Dødens mærker
af Veronica Roth
Cyra og Akos er begge unge, men forskellige som dag og nat. De ramler sammen i en fjern verden styret af hævn og
vold - en verden hvor alle udvikler en
særlig evne. Desværre for Cyra og Akos
er deres evner så unikke, at andre ønsker at udnytte dem, og da Akos bliver
kidnappet får han mod sin vilje desperat
brug for Cyras hjælp og ikke mindst hendes særlige evne.

af Joanne K. Rowling
19 år efter opgøret med Voldemort er
Harry Potter ansat i Ministeriet for Magi
og forældre til tre børn i skolealderen.
Sønnen Albus har svært ved at leve op
til sin fars berømmelse og beslutter sig
for sammen med vennen Scorpius Malfoy at stjæle en tidsvender for at vende
tilbage til fortiden. Men det er farligt at
ændre på en fortid, hvor Voldemort stadig lever.

Heksejægerens bytte
Opvågning
af Maj Johansen
Ana er seer hos PET, men opdager en
anden og mere skræmmende evne.
Hun er walk in, en sjæl der kan overtage

af Pernille Eybye
Tyrannen Tarodan har forbudt al magi
i landet Perina og spreder rædsel med
sine heksejægere. Da de frygtede heksejægere ankommer til landsbyen Gida,

af Carina Evytt
Kiri er en berygtet klatretyv og sammen
med Josvai leder af en røverbande. En
dag opsøges Kiri af gøgleren Waris, som
har brug for hendes særlige evner til at
skaffe det sværd tilbage, som retmæssigt tilhører ham, men som befinder sig
på øen Iso Järvi i kongens varetægt. I
jagten på sværdet må Kiri kæmpe mod
mørke troldmænd og alliere sig med elletroldene, en alliance som ikke går helt
som planlagt.

Skyriel
af Lene Dybdahl
Skyriel er opvokset hos magikeren Alainon. Skyriel kender intet til sin fortid, og
Alainon nægter at røbe noget. Alt ændrer sig da Skyriel fylder 16 år. Da viser
Dragevarslet sig på himlen – i myterne
beskrevet som det første tegn på Ovanienprofetiens opfyldelse. Alainon må
fortælle sandheden om Skyriels fortid
og hendes særlige rolle for verdens
fremtid.

Det ulmende oprør
af Sabaa Tahir
I århundreder har Imperiet undertrykt og
slavebundet de stolte lærde. 17-årige
Laia er lærd og kæmper dagligt for sin
og familiens overlevelse. Den tre år
ældre Elias er lejesoldat, og som Laia
kæmper han for friheden. Da de tilfældigt mødes bliver de forbundet af skæbnen med kærlighedens kraft. I kampen
mod undertrykkelsen får deres valg er
række voldsomme konsekvenser.

Rød dronning
af Victoria Aveyard
Mare Barrows er født og opvokset som
Rød i samfundets nederste lag, et samfund hvor de overmenneskelige adelige
Sølvere regerer. Mare bliver til sin overraskelse beordret til hoffet som opvarter
for kongen og den iskolde dronning. Under dramatiske omstændigheder udviser
Mare hidtil usete magiske evner og befinder sig med ét i kongehusets inderste
cirkel trolovet med prinsen.

gende Monotoni. Forelskelse, kærlighed
og det at blive voksen blander sig med
magi og onde væsner. Bogen er Harry
Potter fanfiction og en del af handlingen
i Rainbow Rowells roman ’Fangirl’.

Drager, havfruer,
hekse og dæmoner

Seeker – Den mørke sandhed
af Arwen Elys Dayton
Quin Kincaid har hele sit liv ventet på
at kunne aflægge ed og træde ind i
Søgernes rækker. Som Søger skal hun
kæmpe for retfærdigheden og beskytte
de svage og de udsatte. Men at være
Søger er slet ikke så glorværdigt som
hun troede, og den grufulde sandhed om
Søgerne og hendes familie går langsomt
på for hende.

Skyggernes bog

The Graces
af Laure Eve
Den glamourøse familien Grace er lidt af
et mysterium i den by, hvor River netop
er startet i skole. I virkeligheden er The
Graces en magtfuld heksefamilie som
har kastet en glamourøs fortryllelse over
byen. Alle vil være som dem og River er
ingen undtagelse, men hvad er hendes
egentlige motiver? Måske er hun den
pige som The Graces har ventet på?

Zarens spil
af Evelyn Skye
Rusland 1825. Vika Andreyeva og Nikolaj Karimov er Ruslands sidste magikere,
og da Zaren skal bruge den bedste, stiller de op til Zarens Spil. Vika og Nikolai
har hver deres unikke våben i form af
særegne magiske kræfter og nu skal de
stå den ultimative test i et brutalt spil om
magi, liv og død, hvor kun den stærkeste
og mest magtfulde overlever.

Carry on
af Rainbow Rowell
Simon, Baz, Penelope og Agatha går
alle på sidste år på troldmandsskolen
Watford. Simon rummer hidtil usete magiske kræfter, men har problemer med
at udfolde dem i kampen mod Den Sni-

Det blå dyb
Throne of glass
– Kongens forkæmper
af Sarah J. Maas
Caleana Sardothien er en yderst talentfuld snigmorder. Forrådt, bliver hun
idømt slavearbejde i Endoviers frygtede
saltminer. Efter et år får hun et tilbud: bliv
i saltminerne eller stil op til konkurrencen
om at blive kongens lejemorder. Der
åbenbarer sig en ny verden for Caleana
befolket af hardcore krigere, dystre royale hemmeligheder og magi.

af Jennifer Donnelly
I havfruernes rige plages Prinsesse
Serafina af mareridt om de uhyggelige
havhekse. Under trolovelsesceremonien med Prins Mahd, bliver Serafina og
Prinsen angrebet af en fjendtlig hær og
Serafina må flygte for sit liv. For at redde
sit folk må hun opspore de fire havfrueheltinder for at bremse en fremspirende
ondskab, der truer med at udslette verden.

af H. W. Klaris
Ally går på kostskole og en dag gør hun
en opdagelse i en nærliggende kirkeruin.
Hun finder en hemmelig indgang til et
rum under kirken, hvor der for århundreder siden blev udført sort magi. Ally
kommer på sporet af en heksebog, der
efter sigende giver ejeren uanet magt.
Men i mørket lurer andre kræfter og Ally
må indse at hun er ikke den eneste som
vil have fingrene i bogen.

Dragerne
af Julie Kagawa
I skjul for vores verden er drager og
Sankt Georg Ordenen i krig på liv og
død. Ember er snart færdig med sin
elevtid hos dragernes hemmelige orden
Talon. Sammen med sin bror er hun udsendt til den californiske badeby Cresent
Beach for at bestå den sidste og ultimative prøve blandt mennesker.

Uskyldigt blod

Skyggesider

De 7 synder

af Kristen Painter
Skjult af den hellige pagt kan vampyrer
og andre overnaturlige væsner frit bevæge sig rundt i verden uden at blive
afsløret. Som comarré er Chrysabelles
blod værdifuldt og særligt eftertragtet af
de adelige vampyrer - til gengæld opnår hun evig ungdom. Da Chrysabelles
patron findes myrdet, er hendes eneste
udvej at søge hjælp hos sin tante, som
er tidligere comarré men nu bor i menneskenes verden.

af Christina Bonde
Drømme om en mystisk mand præger Tricias fantasi samtidig med at en
ukendt kraft påvirker hendes psyke med
drømmeagtige syner. Tricia bliver dybt
chokeret, da drømmemanden dukker
op i levende live, og hun begynder at
tvivle på sin egen dømmekraft. Da flere
unge kvinder på egnen begår selvmord,
forværres Tricias tilstand. Er hun ved at
miste grebet om virkeligheden eller er
der dæmoniske kræfter på spil?

af Katja L. Berger
Gymnasieeleven Kane bliver suget ind i
et magisk univers på randen af undergang. For at redde denne verden må han
opfylde en ældgammel profeti. Kane må
finde og besejre de syv synder og vælte
mørkets konge af tronen. Det bliver en
kamp mellem godt og det ondt, en kamp
hvor Kane må træffe en række særdeles
svære valg, der får vidtrækkende konsekvenser for ham selv og andre.

En anden virkelighed

Andre verdener

af Nene Ormes
Udda hjemsøges af voldsomme og livagtige drømme om en kvinde som flygter for sit liv ved Malmøs station. Uddas
ven Daniel sætter sig for at undersøge
om drømmene er så virkelige som hun
tror, men forsvinder sporløst. Da Udda
begiver sig ned i tunnellerne under sporområdet for at lede efter Daniel, opdager
hun en parallel verden fyldt med overnaturlige væsner.

Dinea - modertræets datter
Shadow Falls after dark
– genfødt
af C. C. Hunter
Spin off til serien om Shadows Falls. Fortalt fra vampyren Dellas synsvinkel. Dellas største ønske er at blive paranormal
efterforsker. Det sidste hun har brug for
er et romantisk forhold til formskifteren
Steve. Da en ny vampyr dukker op i lejren, slår alle Dellas sanser alarm. Chase
er tilsyneladende et mysterium hun ikke
kan løse, men Della er ikke typen der
giver op så let.

Vejen til Panteon
af Boris Hansen
Lucas og hans bedste ven Cassandra
bor i Zonen – et ubærligt gråt og trist sted
for de svage og udstødte af samfundet.
En dag er Cassandra sporløst forsvundet kun efterladende nogle kryptiske noter som ledetråd. Lucas tøver ikke, men
drager ud på en hæsblæsende rejse til
en helt anden verden for at finde hende.

af Louise Haiberg
Dinea har altid været en svagelig og
syg pige. Hver nat plages hun af onde
drømme om en verden hvor hun regerer over et fremmedartet rige. Hun bliver
dybt rystet, da hun møder Lucien, som
tilhører en race, som for længst er forvist
til sagn og overtro. Tilsyneladende er Dineas værste mareridt gået i opfyldelse,
og hun vågner op i en fremmed verden.
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Fjer og Flammer
– Midnatspigen
af Melissa Grey
Under New Yorks gader er der en verden skjult fra vores egen. Her lever
avicenerne, et fjerfolk med stærke magiske kræfter og en urgammel tradition.
Magtkampen mellem avicenerne og
deres største fjende, ildfolket drakharianerne, er på nippet til at bryde ud i krig.
17-årige Echo er nøglen der kan redde
begge verdener. Hun er adopteret ind i
avicenernes verden, men ikke alle vil det
hende godt.

