Knæk koden

Mystiske dyr

Secret breakers
- ildfuglens kode

William Wenton
& luridiumstyven

Arlo Finch
i flammernes dal

Billedrengen

Af H.L. Dennis

Af Bobbie Peers

Af John August

296 sider - 1. del af serie. Fra 12 år

239 sider - 1. del af serie. Fra 9 år

268 sider - 1. del af serie. Fra 9 år

310 sider - 1. del af serie. Fra 12 år

En dag modtager Brodie et fødselsdagskort med posten, men det
er slet ikke hendes fødselsdag.
Kortet er uden afsender og fyldt
med koder. Hvem er det, der vil
have fat i hende? Det viser sig at
have noget med verdens ældste
ubrudte kode at gøre - en gåde,
der i århundreder har drevet mennesker ud på kanten af sindssyge.
Den hemmelige organisation, Det
Sorte Kammer, er på jagt efter nye
medlemmer, og Brodie begynder,
sammen med andre udvalgte børn,
at uddanne sig til kodebryder. Men
det er ikke ufarligt, for der er nogle,
der ikke ønsker koden løst.

Vil du gerne være god til at bryde
koder, så skal du møde William
Wenton. Han er verdens bedste
kodebryder - han er bare ikke helt
klar over det endnu. For William
har det meste af sit liv levet under
dæknavn på en hemmelig adresse
et sted i Norge. Hvorfor ved han
ikke, men det har noget at gøre
med, at hans morfar forsvandt
sporløst i London for otte år siden.
Da William på en skoleudflugt kommer til at løse verdens sværeste
kode, Umuligheden, er han ikke
længere så usynlig, som hans familie ønsker, han skal være. Snart
går det op for William, at han er i
stor fare.

Arlo Finch er tolv år gammel og
vant til at flytte. Nu skal han bo i,
hvad han tror er en lille, kedelig og
fjerntliggende by, men det er det slet
ikke! For Pine Mountain omkranses
af majestætiske bjerge og mystiske
skove, der rummer en verden af
skjulte kræfter. I skolen får Arlo to
venner, Wu og Indra, der tager ham
med i rangerkorpset. Men hvad er
elverbiller, kronharer og natmarer
for nogle skabninger, og hvorfor opsøges han af en spøgelseshund?
Mysterierne hober sig op, især da
Arlo ser en mystisk, forsvunden
pige i ruden på sit værelse.

13-årige Darkus’ far forsvinder
pludselig sporløst midt i et tophemmeligt, naturvidenskabeligt eksperiment. Politiet er fuldstændigt på
bar bund, så Darkus og hans onkel
må tage sagen i egne hænder. En
dag dukker der en gigantisk næsehornsbille op, og mystisk nok er
billen Baxter både venlig og superintelligent. Sammen med sin nye
ven giver Darkus sig i kast med at
finde sin far. Men de skal passe
på, for den ondskabsfulde smykkedesigner, Lucretia Cutter, der har
billefødder under kjolen og brug for
sjældne biller til sine kreationer, er
også på sporet af dem…

Af M.G. Leonard

Rejs tilbage i tiden

Den blodrøde rubin

Last descendants
- de sidste efterkommere

Supersaurus
- raptorer i paradis

Af Matthew J. Kirby

Af Jay Jay Burridge

142 sider - 1. del af serie. Fra 12 år

317 sider - 1. del af serie. Fra 12 år

371 sider - 1. del af serie. Fra 10 år.

424 sider - 1. del af serie. Fra 12 år

Scenen er London, året 1872 og
Sally Lockhart er 16 år. Efter sin fars
død modtager hun pludselig et mystisk brev fra Singapore med kryptiske beskeder, der er begyndelsen på
en række mystiske og spændende
hændelser. I gaslygternes skær forsøger Sally, sammen med fotografen
Frederick og drengen Jim, at opklare
forbindelsen mellem et dødsfald,
breve fra Indien og en meget eftertragtet rød rubin. Jagten bringer de
tre venner ud i livsfarlige situationer
og viser sig at være en kamp mellem
onde og gode kræfter.

Nøglen til din fremtid ligger i fortiden.
Owens far er blevet dømt for en forbrydelse, han ikke har begået, og
Owen er desperat efter at opklare,
hvad der er sket. I sin søgen efter
svar kommer han i kontakt med
Monroe, der har fået fat i en simulationsmaskine, som gør det muligt
at træde ind i genetiske minder. Ved
hjælper af maskinen bliver Owen ført
tilbage til et af sine forfædres minder.
Men det er ikke helt ufarligt, for pludselig er han jagtet af både Tempelridderordenen og Assasinernes Broderskab. Hvem kan han stole på?

Hvordan ville verden se ud, hvis dinosaurerne aldrig var uddøde? Tag
med tilbage til 1932 og mød 13-årige
Bea, hvis forældre forsvandt sporløst
for 11 år siden. Da hendes bedstemor pludselig planlægger en rejse til
de fjerne Aru-øer for at se de sjældne
raptorer, begynder Bea at undre sig,
for det var præcis der hendes forældre forsvandt. Bea leder efter spor,
men der lurer også store farer på
øen - og det er ikke kun på grund af
de vilde raptorer. Bogen indeholder
interaktive illustrationer, der viser dig
endnu flere spor.

Liam skulle være druknet i 1912,
Maddy skulle være død i et flystyrt
i 2010, og Sal skulle være brændt
ihjel i 2026! Men det gjorde de ikke.
I sidste øjeblik bliver de rekrutteret
af et tophemmeligt bureau, der skal
beskytte verden mod de katastrofale
ændringer, som tidsrejser kan forårsage. Liam, Maddy og Sal bliver tidsagenter, der skal opretholde orden i
tiden. Fra deres skjul i en menneskeskabt tidslomme skal de opdage
afvigelser i historiens gang. Men kan
de løse mysterierne om afvigelsernes opståen, før det er for sent?

Af Philip Pullman

Time Riders
Af Alex Scarrow

Tag med på skattejagt

Den gyldne nøgle

Hvem er jeg?

Jake Atlas
- smaragdslangens grav

Dallas København
- intet forandrer sig aldrig

Af Rob Lloyd Jones

Af Peter Molde-Amelung

373 sider - 1. del af serie. Fra 11 år

295 sider - Fra 11 år

285 sider - Fra 10 år

485 sider - 1. del af serie. Fra 12 år

De 13-årige tvillinger, David og
Laura, kommer ud på et hæsblæsende eventyr fyldt med kryptiske
gåder, profetier og magiske genstande, da deres forældre bliver
kidnappet. David og Laura finder
ud af, at deres familie hører til Den
Gyldne Nøgles vogtere - en mystisk
nøgle, der kan åbne porte til verdener, de ikke troede eksisterede - og
som en morderisk sekt vil gøre alt
for at få fat i. Jagten på Den Gyldne
Nøgle er nu sat ind, men hvem vinder kapløbet?

Ældgamle mumier, dødsensfarlige
fælder, skjulte gravkamre, onde
kulter og fede gadgets. Tør du tage
med på skattejagt? 12-årige Jake
er på vej til Egypten med sin søster
Pandora og sine kedelige forældre,
der arbejder som egyptologer. Jake
har ikke de store forventninger til
ferien, men der bliver hurtigt vendt
op og ned på alting, da hans forældre bliver kidnappet af en hemmelig
sekt. Pludselig er Jake og Pandora
rodet ind i et hæsblæsende eventyr
på jagt efter en særlig mumie for at
redde deres familie.

Pigen med det specielle navn, Dallas København, lever alene med
sin eventyrlystne og lidt mærkelige
oldefar, Monty, i et stort, gammelt
hus, der er fyldt med mystiske ting
fra oldefarens utallige rejser. Dallas
aner ikke, hvem hendes far er, og
hendes mor har alt for travlt med at
redde verdens truede dyrearter til
at være mor for Dallas. En dag fortæller Monty hende, at han engang
har gjort noget helt forfærdeligt, og
kort efter forsvinder han uden et
ord. Nu er det op til Dallas at finde
ud af, hvad der mon er sket…

15-årige Will har altid undgået at tiltrække sig opmærksomhed ved at
leve efter sine forældres udførlige
regelsæt. Hver dag begynder han
med at løbe, men denne løbetur
forandrer alt! Mystiske sms’er fra
hans far tikker ind, og pludselig er
han forfulgt af mænd med sorte kasketter. Hjemme er hans mor også
anderledes, selvom hun ligner sig
selv! Da Will efterfølgende bliver
tilbudt et ophold på en helt særlig
kostskole, opdager han skjulte sider af sig selv, som har forbindelse
til en ældgammel profeti.

Af Lene Dybdahl

Paladin-profetien
Af Mark Frost

Magi & mystik

De ualmindelige
- den bøjede mønt

Gravflab Flink
Af Derek Landy

Af Jennifer Bell

Ravenstorm-mysterierne
- de glemte børn

Vejen til Panteon
Af Boris Hansen

Af Gillian Philip

346 sider - 1. del af serie. Fra 9 år

311 sider - 1. del af serie. Fra 12 år

283 sider - 1. del af serie. Fra 10 år

428 sider - 1. del af serie. Fra 12 år

Forestil dig en verden, hvor helt
almindelige ting har ualmindelige
kræfter. Hvor et stearinlys kan gøre
dig usynlig, klokker kan tale, og en
toiletbørste er et farlig våben. 12-årige Ivy bliver sammen med sin bror,
Sebastian, kastet ud på et farligt og
nervepirrende eventyr, da de opdager en foruroligende besked på væggen i deres bedstemors hus. Vi kan
se dig nu, står der skrevet. Sporene
leder dem til Lundinor; en mystisk
by dybt under Londons gader, hvor
store kræfter er på spil. Her må de
opklare en gammel familiehemmelighed, inden det er for sent.

Da 12-årige Stephanie mister sin onkel, arver hun ikke blot hans gamle
hus og rettighederne til hans gyserromaner. Den afdøde, men meget levende og rapkæftede skeletdetektiv,
Gravflab Flink, følger også med. Det
viser sig, at Stephanies onkel var i
besiddelse af et urgammelt magisk
scepter, som onde kræfter vil have
fat i, og pludselig åbner en verden
af magi sig for hende. I selskab
med Gravflab Flink tager hun på en
hæsblæsende jagt i en dyster underverden for at vinde kapløbet om det
værdifulde våben og løse mysteriet
om onklens død.

Molly og hendes lillebror Jack skal
holde sommerferie hos noget familie
på den lille ø Ravenstorm. Overalt
på øen finder de mystiske statuer af
børn, men der ser ikke ud til at være
andre levende børn. En dag forsvinder Jack sporløst, og det mærkelige
er, at ingen ud over Molly og deres
snobbede fætter Arthur kan huske,
at han overhovedet har eksisteret.
Jagten på at redde Jack fører dem
til en mystisk og farlig hemmelighed
om de glemte børn…

Juvelen. Brylluppet. Husk på tallet
12! Lucas’ bedste ven, Cassandra,
er forsvundet. Hans eneste ledetråde er disse gådefulde ord, som
hun har nået at skrive, før hun forsvandt. Lucas er vokset op i Zonen,
et trøstesløst og gråt sted, hvor
samfundets svageste sendes hen,
men nu er det lykkes Cassandra at
slippe væk. Lucas opdager, at hun er
kommet til en anden verden, der ikke
burde eksistere. En verden fyldt med
mægtige guder, majestætiske engle,
stærke besværgelser og ældgamle
mysterier…

Du kan også låne
lydbøger og e-bøger på

Mærk uhyggen brede sig

Lockwood & co.
- den skrigende trappe

Mestertyven Vips
- det forbandede totem

Værelse 213

Af Jonathan Stroud

Af L. G. Jensen

430 sider - Fra 11 år

218 sider - 1. del af serie. Fra 10 år

142 sider - Fra 9 år

196 sider - Fra 10 år

“Når de døde vender tilbage for at
jage de levende, træder Lockwood
& Co til”. Spøgelsesaktiviteter er
blevet et stigende problem over hele
landet, og da de fleste voksne ikke
har evnen til at se spøgelser, er det
op til børn at mane dem væk. Lucy er
synsk og paranormal agent i et lille
skrantende spøgelsesjægerbureau.
Da en af bureauets spøgelsesjagter går grueligt galt, har de kun én
chance for at redde deres forretning.
Uheldigvis kræver det, at de tilbringer en nat på Englands mest hjemsøgte herregård for at løse mysteriet
om de spøgelser, som huserer der.
Tør du tage med?

13-årige Karoline, aka Vips, er dømt
til to ugers kedsomhed i sin fars støvede antikvitetsbutik, fordi hun er
blevet bortvist fra skolen for at stjæle
16 ruller toiletpapir. En dag modtager
hendes far en mystisk pakke, der indeholder en gammel genstand. Det
viser sig at være et ældgammelt,
indiansk totem, der bærer på en
grusom og dæmonisk kraft. Med et
bliver Vips’ tilværelse alt andet end
kedelig, for snart er hun på flugt med både politi, hemmelige agenter
og rockere lige i hælene, men vil det
lykkes hende at undslippe totemmets ondskabsfulde kraft?

12-årige Elvira overtaler sin mor til at
lade hende komme på koloni i sommerferien - men det skulle hun aldrig
have gjort! Godt nok får hun to nye,
søde veninder, men hurtigt begynder
der at ske mærkelige og uhyggelige
ting på værelse 213. På mystisk vis
begynder der at forsvinde ting fra
værelset, de hører uhyggelige lyde,
der bliver skrevet kryptiske beskeder
med rødt på badeværelsesspejlet,
og hvem er den hvidklædte pige, der
bliver ved med at dukke op om natten, og som kun Bea kan se?

Bonnie er stukket af hjemmefra sammen med sin papbror Charles, fordi
de mod deres vilje skal flytte til London. De gemmer sig hos Bonnies
mormor, der bor i et stort, afsidesliggende hus højt oppe på en klippe ved
den lille landsby, Skyggevig. Snart
finder Bonnie og Charles ud af, at
stedet gemmer på uhyggelige hemmeligheder, og at der måske hviler
en forbandelse over landsbyen. For
en dreng er forsvundet, og der går
sære historier om Den Hovedløse
Hævner, der kommer og tager byens
børn. Er Bonnie og Charles i fare, eller er det blot en skrøne?

Af Ingelin Angerborn

Ørneklippens
hemmelighed
Af Kristina Ohlsson
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