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A.S.P.E – Krigerskæbne 
(A.S.P.E; 2)
af Mette Finderup 
Alin og hendes 3 venner i heltegruppen A.S.P.E tager på mis-
sion, de vil prøve at befri det magiske kampsværd, der ligger 
i en grav på en forbandet kirkegård. Problemet er, at hvis det 
bliver fjernet, så slippes en gigantisk uhyggelig ligæder løs 
i den nærmeste landsby. Kan de erobre sværdet uden at alt 
ender i kaos? 
158 SidEr  |  FrA 10 år

Carags forvandling 
(Woodwalkers; 1)
af Katja Brandis
Clearwater High er en hemmelig kostskole for woodwalkere. 
Carag er woodwalker, han kan være både puma og men-
neske. Han er vokset op som puma, men vil gerne prøve at 
leve i menneskenes verden og starter derfor på kostskole. 
desværre får Carag hurtigt både venner og fjender på sko-
len. Farefulde udfordringer venter forude, kan han bestå ter-
minsprøverne, vinde over ulvemobberne og finde ud af om 
hans mentor er god eller ond? 
257 SidEr  |  FrA 11 år

Cyprianus 
(Mysterier på Hvidegaard)
J. L. Stricker
da der pludselig begynder at ske mystiske ting omkring dem 
kommer vennerne Silje, Peter og Markus på sporet af en æld-
gammel magisk heksebog. Men der er også andre, der er ude 
efter bogen, så det bliver en hæsblæsende og spændende 
jagt i kampen om først at finde Cyprianus (Heksens bog). 
224 SidEr  |  FrA 10 år

de døde vågner 
(Zombier vs. Troldmænd; 1)
af Thomas Arnt
den lille prinsesse Sarina er blevet syg, og troldmanden Me-
ster Marcilus og hans lærling Tristan leder efter en kur. de 
finder heldigvis en formular i en gammel bog, men noget går 
galt, da troldmanden prøver at kurere prinsessen. Hun bliver 
til en zombie! Zombiesygen breder sig hurtigt, så Marcelus 
og Tristan får travlt med at finde en kur. Når de det, inden 
hele byen er forvandlet til zombier? 
50 SidEr  |  FrA 10 år

den magiske ring 
(Legenden om ørkenfolket; 1)
af Patrik Bergström
Argonia skal reddes fra undergang, vulkanen Nerus lava vil 
oversvømme hele øen, hvis Remus ikke finder troldmanden 
Maximus’ magiske guldring Circulus.  Sammen med rubinen 
Sang drac, som remus allerede har, er ringen det eneste, der 
kan stoppe vulkanens udbrud og forhindre Argonia, at bliver 
ødelagt. Nu må Remus ud på en halsbrækkende rejse for at 
finde ringen, heldigvis har han nogle gode venner der tager 
på rejsen for at hjælpe ham. 
91 SidEr  |  FrA 9 år

draugen 
(Pax; 10)
af åsa Larsson 
i den lille by Mariefred ligger der et hemmeligt bibliotek 
under kirken. Brødrene Alrik og Viggo bliver udvalgt til at 
være bibliotekets beskyttere mod de mange farer, der lurer 
rundt om hjørnet. Varulve, en myling, bjære og nøkken er 
blot nogle af de væsner drengene skal bekæmpe for at holde 
byen sikker igennem de 10 bøger i Pax- serien. 
277 SidEr  |  FrA 10 år



drømmevæver 
(Elverdans; 2)
af Nicole Boyle Rødtnes
Elverjægeren Marvis har drevet Maise og ravnas mor på 
flugt, og pigerne bor nu hos en af moderens menneskeven-
inder, hvor de skjuler hvem de i virkeligheden er. Men det 
er svært at holde skjult, når man prøver at leve et almindelig 
tweenliv med skole, venner og måske kærester? En dag star-
ter en ny dreng i klassen, og pludselig er pigerne i livsfare, 
bliver deres hemmelighed afsløret?  
91 SidEr  |  FrA 10 år

duftapoteket – der er en hemmelighed i luften 
(duftapoteket; 1)
af Anna ruhe
der dufter underligt af tusinde forskellige ting i den gamle 
villa, Luzie og hendes familie flytter ind i. Luzie og hendes 
venner undersøger, hvor duftene kommer fra. De finder et 
hemmeligt rum fyldt med farverige parfumeflasker med my-
stiske dufte. Der er ikke bare gode overraskelser i flaskerne, 
nogle af dem er også fulde af farer. Og en af dem skulle de 
aldrig have åbnet… 
252 SidEr  |  FrA 11 år

Elmer Baltazar – rejsen til Arkadia 
(Elmer Baltazar; 1)
af Tobias Bukkehave
Elmer har fået en ny iPad, der viser sig at være en portal til 
en parallel verden, da Emmy spiller på iPaden forsvinder hun 
ind i det magiske land Arkadia, og Elmer må følge efter for at 
redde hende. det bliver en vild oplevelse, hvor vennerne skal 
kæmpe mod flyvende drager, krigeriske riddere, magikere 
og en grusom dronning for at komme tilbage til vores verden 
igen. Mon det lykkes dem at vende tilbage?
347 SidEr  |  FrA 10 år

Fioron 
(Kongestenen; 3)
af Hanne Lykke rix
Da Okenos bliver angrebet flygter Ellin til Furien med Kon-
gestenen, så den ikke skal falde i de forkerte hænder. Hun 
gemmer den hos Kong Flod og hans sønner Ørn og Falk. Men 
Kong Flod er besat af at få mere magt, så han kan blive her-
sker over Okenos. For at få magten skal han bruge kongeste-
nen. det lykkedes Falk at stikke af med kongestenen, men 
der lurer mange fare på hans vej mod mormor Nora, der kan 
hjælpe ham med at redde Furien.
268 SidEr  |  FrA 11 år

Grindelwalds forbrydelser - Filmmanuskriptet 
(Fantastiske skabninger; 2)
af Joanne K. rowling
Endelig er den magtfulde mørke troldmand Gellert Grindel-
wald bag lås og slå. Desværre lykkedes det ham at flygte. Nu 
begynder han at samle tilhængere for at udføre sin skumle 
plan. Vil det lykkes ham, eller får Newt Scamander med sin 
kuffert fuld af fantastiske skabninger stoppet ham i tide? 
271 SidEr  |  FrA 11 år

Havpigen Alea – Havets farver 
(Havpigen Alea; 2)
af Tanya Stewner
Alea finder ud af, at hun er havmenneske, men hvad skal 
hun stille op med de særlige evner hun har fået? Og hvem 
er hendes mor egentlig? Hun drager afsted på en spændende 
rejse mod Loch Ness-søen i Skotland for at finde oplysninger 
om hendes mor i håb om at få svare på nogle af sine mange 
spørgsmål om sin fortid. Og err hun det eneste havmenneske 
eller fin¬des der mon flere? 
350 SidEr  |  FrA 10 år



isens hjerte – ismanerne fra Tild 
(isens hjerte: 1)
Af ida-Marie rendtorff
ismanerne er sporløst forsvundet og byen Tild er begyndt at 
smelte. i nabobyen bor Aira, hun er ismaner, som kvinderne 
i hendes familie har været det igennem generationer. Airas 
bedstemor har i et syn set, at onde kræfter er på spil. Aira og 
hendes ven Ulk må tage af sted og forsøge at forhindre, at 
Tild og resten af deres verden af is smelter. 
67 SidEr  |  FrA 9 år

Nevermoor – Morrigans Crows magiske prøvelser 
(Nevermoor; 1)
af Jessica Townsend
Morrigan er et forbandet barn, der ved at hun skal dø på 
Kvældsnatten, når den Ellevte vinter kommer. Morrigan får 
pludselige et brev om, at hun er udvalgt som kandidat til at 
blive medlem af det Forunderlige Selskab i den hemmelige 
magiske by Nevermoor. Nu begynder de vil¬deste udfordrin-
ger for at få en af de eftertragtede pladser og hvis det lykkes 
for hende, kan hun starte på Nevermoors magiske skole. 
376 SidEr  |  FrA 9 år

Pigen med de to ansigter 
(Stemmetyven; 1)
af ida-Marie rendtorff
Tia’s bedste ven Halvar bliver taget til fange af den onde 
klanleder Tarelf, som vil have Halvar til at lave tordenpulver, 
så Tarelf kan vinde krigen og blive en mægtig hersker. Tia 
tager afsted for at befri Halvar. Heldigvis har Tia en særlig 
evne, hun kan efterligne alle stemmer hun har hørt, og det 
kan hjælpe hende, når hun drager ud for at befri Halvar. 
136 SidEr  |  FrA 10 år

de ualmindelige – det rygende timeglas 
(de ualmindelige; 2)
af Jennifer Bell
Endnu engang må Seb og ivy tage til den magiske by Lun-
dinor for at hjælpe med at redde byen fra onde kræfter, der 
truer med at udslette det magiske samfund. De skal finde en 
genstand fra det Store Ualmindelige Gode, som vil ødelægge 
hele Lundinor, hvis det bliver sluppet løs. det bliver et kapløb 
mod både tiden og deres ærkefjende Selena Grimes – Hvem 
kommer først? Vinder Seb og ivy eller er byen fortabt? 
366 SidEr  |  FrA 9 år

Venner & fjender 
(Numairs fortælling; 1)
af Tamora Pierce
Arram draper har særlig gode evner for troldmandsfaget, 
og derfor bliver han, som kun 10-årig, optaget som elev på 
Carthaks Kejserlige Universitet for troldmænd. Han har dog 
svært med at styre sin evner og det får ham ud i farlige situa-
tioner, der giver både ham og hans venner mange problemer. 
Får han nogensinde styr på sin magi? 
360 SidEr  |  FrA 12 år

Ønsketræet 
(Cirkus Mystique; 1)
af Sara Grodin
Ønsketræet brænder ned. Straks får cirkusfolkene, der er på 
besøg i byen, skylden. Mange i byen, bryder sig ikke om magi 
og cirkus og derfor bliver Helenas mor Skue anholdt for at have 
startet branden. det op til Helena og hendes venner at bevise, 
at Skue er uskyldig. Skue er sandsigerske og kan se ind i folks 
fremtid, hvis hun rører ved dem. Helena håber på, at hendes 
magi bliver frigivet, så hun også kan se ind i fremtiden.
216 SidEr  |  FrA 11 år



Lette at Læse

i en anden tid

Aru Shah og tidens ende 
(rick riordan presents)
af roshani Chokshi
Aru har fortalt sine klassekammerater at hun skal på efter-
årsferie i Frankrig, men det er løgn. i stedet skal hun med sin 
mor på arbejde på Museet for indisk Kultur og Oldtidskunst. 
Nogle af hendes klassekammerater dukker op på museet for 
at afsløre hende. En af lamperne på museet er forbandet, og 
Aru slipper en ældgammel dæmon fri, hvis eneste mission er 
at vække guden Shiva – Ødelæggeren.
393 SidEr  |  FrA 10 år

Stormgaard – de udvalgtes kamp 
(Stormgaard; 4)
af Thilo P. Lassak
Nordbobørnene Juul og Livgret bliver udvalgt af Thor og de 
andre guder til at forsvare Stormgaard mod en farlig trus-
sel. ragnarok har nemlig stjålet Thors hammer, Mjølner, og 
hjælper Jætterne i kampen mod Thor og de andre guder. Hel-
digvis får børnene hjælp af dragen Aarin på deres farefulde 
færd i opgaven om at få Mjølner tilbage og redde Storm-
gaard, lykkedes det dem inden det er for sent? 
104 SidEr  |  FrA 10 år

Vølvens spådom 
(Midgårds beskyttere; 1)
af Tanja rohini Bisgaard
Astrid og Erik bliver pludseligt en dag kaldt tilbage til vikin-
getiden for at hjælpe den store troldkvinde ildri. det trækker 
op til krig mellem den danske og norske konge, og ildri har 
brug for Astrid og Eriks hjælp til at stoppe Loke i at starte 
ragnarok og dermed kaos. Med hjælp fra højfolket nis’erne 
og et magisk halssmykke skal de 2 børn nu forhindre krigen, 
før kan de komme hjem til nutiden igen. 
204 SidEr  |  FrA 10 år 

drageægget 
(dragesjæle: 6)
Af Pernille Eybye
den onde Grogan har taget Milars familie til fange og han må 
sammen med sine venner Andan og Kiman drage til Slaveøen 
for at forsøge at befri dem. Men dronning inis soldater er ef-
ter dem, og de har brug for hjælp. den sorte drage vil gerne 
hjælpe dem, hvis de hjælper den med at finde sit æg først. 
den farlige mission bringer Milar og hans venner til dron-
ning inis’ slot, hvor drageægget er gemt.  Finder de ægget og 
slipper de væk med det?
76 SidEr  |  Lix 17

Enhjørningefeerne - Den fortryllede flod 
(Enhjørningefeerne; 4)
af Zanna davidson
Med et drys funklende magisk støv bliver Zoe lille som en fe, 
og kan tage til Enhjørningeøen for at besøge sine venner og 
opleve nye spændende eventyr sammen med dem. Men en 
dag er noget helt galt på øen, Enhjørningedalen er oversvøm-
met og alle dyrene er væk. det viser sig, at det er den onde 
fe-pony Shadow fra en anden ø, der står bag. Hun vil overtage 
enhjørningekongens krone og lede Enhjørningeøen.  
110 SidEr  |  Lix 24

Flammen i øjet 
(Ulveridderne; 1)
af Peter Gotthardt
Storm er ulving, et menneske der kan forvandle sig til en 
ulv. Alle ulvinge bliver jagtet af Nådesløs og hans soldater. 
Kongen har nemlig bestemt, at det er ulovligt at være ulving. 
Men Storm og hans venner gør oprør og tager ud for at finde 
ulveriddernes hemmelige tilholdssted og slutte sig til dem 
for at lære at slås. 
71 SidEr  |  Lix 23

i EN ANDEN TiD LETTE AT LæSE
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Heksemesteren – Magislugeren 
(Heksemesteren; 3)
Af Niklas Krog
dronning Krias soldater brænder alle byer ned de møder på 
deres vej, Ella og rand er desperate for at stoppe dem, men 
selvom de har den magiske tryllestav, har de brug for hjælp 
fra heksemesteren for at stoppe soldaterne. Men hekseme-
steren gider ikke hjælpe dem, så de må selv tage kampen op. 
På vej mod kampstart kommer der en magisluger og hugger 
tryllestaven, åhh nej, hvad gør de nu? 
31 SidEr  |  Lix 20

Mortaxe skeletkrigeren 
(Monsterjagten: Let at læse nr.6)
af Adam Blade
Vennerne Tom og Elanna hører en dag en eksplosion fra grav-
gangen under slottet. Petra stiger op af graven og vil sam-
men med den onde skeletkriger Mortaxe overtage magten i 
Avertia. På deres vej gør de gode monstre onde og får dem til 
at kæmpe mod Tom. Kan Tom vinde og redde Avertia? 
70 SidEr  |  Lix 23

Pigen fra himlen 
(Jagtens på guldskålen; 1)
af Peter Gotthardt
det kan ikke regne, fordi den gyldne skål er blevet væk. Så 
Gry bliver sendt fra himlen til jorden for at skaffe den mang-
lende gyldne skål tilbage. Gry for brug for sine hemmelige 
evner og hjælp fra venner, hvis det skal lykkes hende at få fat 
på skålen igen, for der venter mange udfordringer der skal 
overvindes. røvere, hekse, dæmoner og grådige tyranner 
skal bekæmpes. Lykkedes det Gry at få fat i skålen? 
50 SidEr  |  Lix 11

det stjålne æg 
(Arktia; 1)
af Lise J. Qvistgaard
De sjældne sten mannik er svære at finde, men Anori og Na-
tuq søger højt og lavt, for de skal bruge stenene til at sælge 
og forsørge deres familie. Under deres søgen efter de sjældne 
sten, møder Anori og Natuq en drage, der har mistet sit æg. 
Dragen har brug for deres hjælp til at finde ægget, men der 
venter mange udfordringer og magiske væsner i jagten efter 
drageægget. Tør de tage med på rejsen efter ægget? 
52 SidEr  |  Lix 8

Vestkongens datter 
(Jagten på den magiske blomst; 1)
af Anette Ellegaard
På den anden siden af muren bor de onde – dem der har 
stjålet solopgangen. En dag er Nina nødt til at begive sig ud 
på en mission, der bringer hende til den anden, onde side af 
øen. Hun har nemlig hørt, at man der kan finde den sjældne 
blomst duenæb, og den skal hun bruge for at redde sin bror, 
der ligger i en slags koma. Men hvor finder hun blomsten? Og 
er de virkelig så onde ovre på den anden side af øen? 
47 SidEr  |  Lix 12

Zagors ur 
(EN VERDEN AF FRygT; 1)

af Bjarke Schjødt Laarsen
da vennerne Max og Teo en dag på vej hjem fra skole forvil-
der sig ind i Zagors butik, møder de den mystiske butiksejer 
Zagor, som giver dem et ur. det er ikke et almindeligt ur, uret 
sender de 2 venner til en anden verden, hvor de skal bekæm-
pe både djævlen og deres største frygt for at vende tilbage 
til vores verden igen. Men har Zagor rent mel i posen? Eller 
bliver de sendt på en ny mission i en anden verden? 
39 SidEr  |  Lix 10


