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Harry Potter 
og De Vises Sten 
af Joanne K. Rowling
Hvis du kun har set filmene og 
ikke har læst Harry Potter, så er 
du altså blevet snydt! For der er 
endnu mere mystik, gys og trylleri 
i bøgerne - meget mere om den 
onde troldmand Voldemort, ven-
nerne Ron og Hermione, Snape, 
dødsregalier, horcruxer og 
dødsgardister. Avada Kedavra!  
Etteren er god - og de sidste seks 
bliver bare bedre og bedre!  
Fra 10 år

Skammerens datter 
af Lene Kaaberbøl
Dragen gled frem af skyggerne. 
Langsomt, ét for ét, flyttede den 
sine tykke skællede ben. 
“Nico!” hviskede jeg febrilsk. 
“Jeg har set den,” sagde han og 
greb fastere om spydet. “Bare 
bliv ved med at gå.” Det kunne 
han sagtens sige. Hvis den 
drage kom bare ét skridt nær-
mere … Der fire bøger i serien, 
og den kommer snart på film. 
Fra 10 år

Brødrene Løvehjerte 
af Astrid Lindgren
Karl ligger derhjemme og er 
meget syg. Alle taler om, at han 
snart skal dø. Karls bror Jonatan 
fortæller Karl om Nangijala, 
som er landet, man kommer til, 
når man dør. Og at det passer, 
finder Karl ud af, da han dør og 
straks er i Rosendalen i Nangi-
jala. Det ligner et paradis, men 
Karl opdager, at Rosendalen 
bliver styret hårdt af den onde 
tyran Tengil. 
Fra 7 år

Dødsspillet 
af Suzanne Collins
Forestil dig at skulle kæmpe i 
et spil, hvor kun én slipper ud 
med livet i behold. Det er plottet 
i trilogien Hunger Games, som 
har kickstartet en ny bølge af 
moderne science fiction - ofte 
med individet overfor et kontrol-
lerende samfund. I 2012 kom 
den første film i serien, men få 
nu læst bøgerne inden 2. del: 
Løbeild og 3. del: Oprør også 
rammer biograferne. Fra 13 år

Det gyldne kompas 
(Det gyldne kompas 1) 
af Philip Pullman
En af verdens mest læste 
fantasybøger! Lyra finder ud 
af, at hendes onkel har gjort 
en betydningsfuld opdagelse, 
og med et hvirvles hun ind i et 
mysterium, der ikke bare sender 
hende i kløerne på Fru Coulter 
men også på en farefuld rejse 
mod nord. Bogen blev i 2007 
filmatiseret med Daniel Craig og 
Nicole Kidman i hovedrollerne. 
Fra 12 år

Ilddåb (Cherub Mission 1) 
af Robert Muchamore
James bor på børnehjem. 
Han er ved at rode sig ud i 
dårligt selskab, men heldigvis 
spottes han af CHERUB - en 
organisation, der træner børn til 
at være agenter på missioner, 
hvor voksne ikke kan bruges. 
Før James aner det, er han på 
sin første mission. Han må dog 
hurtig indse, at det ikke er helt 
let at være en 12-årig spion. 
Fra 11 år

Djævelens lærling 
(Den store djævlekrig 1)
 af Kenneth Bøgh Andersen
Filip er en god dreng, en rigtig 
god dreng! Hvorfor er han så 
pludselig havnet i Helvede, udset 
til at være Djævelens arvtager? 
Filip bliver Lucifers eneste håb, 
og en lang og sej kamp for at 
oplære den englegode dreng i 
ondskab begynder. Kampen om 
hvem der skal være Mørkets 
Fyrste. Snart bryder Helvede 
løs … 
Fra 12 år

Coraline 
af Neil Gaiman
Bag en dør finder Coraline en 
spejlvendt verden med en far 
og mor, der har knapper som 
øjne og lader hende gøre og få 
alt. Da Coraline vender tilbage 
til den rigtige verden, er hendes 
forældre forsvundet! Cora-
line må tilbage gennem den 
mystiske dør for at redde dem. 
Bogen har vundet flere priser 
og er også udkommet som 
tegneserie og film. Fra 11 år

Dæmonernes by 
(Dødens instrumenter 1) 
af Cassandra Clare
Clary hvirvles ind i en mystisk 
og farlig underverden, da hun 
uforvarende møder en gruppe 
skyggejægere på et diskotek 
og opdager, at hun kan se en 
dimension med dæmoner, var-
ulve og vampyrer. Clarys mor 
forsvinder, og skyggejægeren 
Jace kan måske hjælpe Clary 
samt stoppe de dæmoner, der 
pludselig begynder at jagte 
Clary. Fra 12 år

Twilight 
(Tusmørke-serien 1) 
af Stephenie Meyer
Bella starter på en ny skole. Her 
løber hun på den lækre men 
mystiske vampyr Edward. På 
trods af deres forskelligheder 
forelsker de sig hovedkulds i 
hinanden, men der er skår i 
glæden, og nogle er ude efter 
Bella. Men Edward vil beskytte 
hende for enhver pris. Bøgerne 
er solgt i over 115 millioner 
eksemplarer, og hele sagaen er 
filmatiseret. Fra 13 år 

Iqbal Farooq  
og den sorte Pjerrot 
af Manu Sareen
Iqbal bor på Nørrebro i en 
MEGET livlig indisk familie. Han 
er ikke nogen haj til fysik, men 
en dag kommer der alligevel - 
med hjælp fra lillebroren Tariq 
- lidt mere fut i fysikforsøget end 
planlagt. Skolens fysiklokale 
ryger i luften. Nu starter den 
vilde jagt, for den bombeopskrift 
er der en forbryderbande, der 
gerne vil have fat i. Har bl.a. fået 
tildelt Orla-prisen. Fra 9 år

Gorlans ruiner  
(Skyggens lærling 1) 
af John Flanagan
Fantasy-serien om Skyggens 
lærling Will er nok en af de 
mest læste i hele verden lige 
nu. Will og hans mester “Skyg-
gen” skal klare dødsensfarlige 
opgaver og bekæmpe de onde 
kræfter. “Den er afsindigt spæn-
dende”, sagde de i Troldspejlet. 
Der er heldigvis 11 bøger i 
serien - og der går rygter om, at 
den skal filmatiseres. Fra 12 år
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Ulvens bror 
(Urtidskrøniken 1) 
af Michelle Paver
Torak kæmper mod sjælespiser-
ne, som dræbte hans far og som 
også vil dræbe Torak. Venner 
har Torak ikke, for ingen vil være 
ven med sønnen af Ulveklanens 
troldmand. På “sjælenes nat”, 
hvor de dødes ånder kommer 
frem, må Torak kæmpe en 
drabelig kamp mod troldkvinden  
Eostra og ondskaben selv. 
“Ulvens bror” er den første af 
seks bøger. Fra 11 år

Emmy: et nyt liv truer 
af Mette Finderup
I flækken over alle flækker 
bor Emmy sammen med sin 
mor, mens hendes far og 
storebror bor i København. Det 
er egentlig ok, men Emmys 
mor er begyndt at opføre sig 
besynderligt, og Emmy gider 
ikke flere forandringer i sit liv! 
I sin dagbog skriver Emmy om 
opture, nedture, problemer og 
pinligheder! En af de sjoveste 
danske pigeserier ever. 
Fra 10 år

Doktor Skræk og de gale 
(Jack Stump 1) 
af Henrik Einspor
Da Jack Stump vågner efter at 
have ligget i koma i 20 år, er alt 
forandret. Hans venner har fået 
koner. Han er selv helt grøn, 
og så vil hans mor og far smide 
ham ud! Jack  låner 100 dask 
og tager til Doom Town, hvor 
han støder ind i Doktor Skræk. 
En rablende skør letlæst serie, 
som hives ned af hylderne på 
alle biblioteker. 
Fra 10 år

Øje for øje 
af Bertill Nordahl
17-årige Yusuf er forelsket i 
Suzan, men hans far er i gang 
med at arrangere, at Yusuf 
skal giftes med en anden. 
Samtidig begynder Yusuf at 
modtage truende sms’er fra 
en anonym person, fordi han 
engang var med til at overfalde 
en dansk dreng. Yusuf har 
forandret sig, men det er den 
anonyme afsender ligeglad 
med. Vedkommende vil have 
hævn! Fra 13 år

På den yderste ø 
(Krigeren 1) 
af Josefine Ottesen
De tre bøger om Krigeren Odd 
skal ikke sammenlignes med 
andre bøger. Det ville være synd 
for de andre! Vi er i vikingetiden. 
Livet er hård, beskidt og brutalt. 
Den stærke har ret, og den 
svage dør eller bliver træl. Det 
er tre bøger med blod, sværd 
og krig - og som det største: 
kærlighed. 
Fra 14 år

Ji (Veninder for altid 1) 
af Camilla Wandahl
Ji skal være storesøster – og 
det er ikke verdens bedste 
nyhed, når man er adopteret, 
og den nye søster ligger i mors 
mave. Meget bedre går det ikke 
i skolen, hvor Ji føler sig uden-
for. Heldigvis er den nye pige i 
klassen meget sød, men det er 
veninderne bare ikke helt enige 
i. En af finalisterne til DR’s Orla 
pris i 2012! 
Fra 10 år

De forsvundne børn 
(Koldt blod 1) 
af Jørn Jensen
Ni børn er forsvundet! De er som 
sunket fra jordens overflade, og 
en dag forsvinder Tobias’ ven 
Oliver. Uden at være klar over 
det er de to søskende Tobias og 
Simone tættere på skurken end 
de aner.... En af de populæreste 
og mest neglebidende letlæste 
serier, der er udkommet de 
seneste fem år! 
Fra 10 år

Kenneth Bøgh Andersens 
Antboy – Tissemyrens bid 
(Antboy 1) 
af Kenneth Bøgh Andersen
Pelle er tyk, har stritører og 
briller så tykke som hinkesten. 
En dag, da han skal til at sætte 
tænderne i pandekager med 
Nutella, bliver han bidt af en 
tissemyre, og forvandlet til en 
superhelt. Men det er sin sag at 
være superhelt i en lille by. Den 
prisvindende forfatters sjoveste 
serie, der i efteråret 2013 får 
premiere i biograferne. Fra 10 år

Min fucking familie 
af Ina Bruhn
Christoffer hader sin pigekrop, 
da han er en dreng indeni. Han 
hader også sin fucking håbløse 
familie, som udadtil er pæne og 
rige, men under overfladen lurer 
ondskaben. Da alle samles 
til mormorens fødselsdag, og 
der sker et mord, krakelerer 
facaden. Alle har nemlig motiv 
til at være den skyldige. Ina 
Bruhns romaner for unge er 
altid helt i top! 
Fra 14 år

Artemis Fowl 
af Eoin Colfer
Tag en 12-årig dreng skarpere 
end de fleste og i besiddelse 
af en høj teknologisk viden. Et 
styk fe-kaptajn fra de under-
jordiskes verden. Et ton guld, 
pruttende dværge og veludførte 
forbryderiske planer. Så har 
du første bind i serien om 
Artemis Fowl. Det er eventyrligt 
morsomt og ikke uden grund, 
at serien har fans verden over. 
Fra 11 år

Drengen i den stribede 
pyjamas 
af John Boyne
9-årige Bruno bor i et stort hus 
i Berlin, men en dag flytter han 
og hans familie til et hus ved 
en stor lejr - Afsides kalder 
han det. Han møder drengen 
Shmuel fra den anden side af 
pigtrådshegnet og hans liv er 
helt anderledes end Brunos. De 
mødes hemmeligt, men en dag 
træffer de en skæbnesvanger 
beslutning. Bogen er filmatise-
ret. Fra 11 år

Bogtyven 
af Markus Zusak
”Når Døden fortæller skal man 
virkelig lytte” - 9-årige Liesel 
flytter under 2. verdenskrig ind 
hos plejeforældre i en lille tysk 
by. Bøger får en særlig betyd-
ning for Liesel, der bl.a. må på 
bogjagt, da familien skjuler en 
flygtet jøde i kælderen. Livsbe-
kræftende historie om venskab, 
kærlighed, at miste og finde og 
krigens grusomhed. Fortalt af en 
helt unik fortæller. 
Fra 14 år
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Karlas kabale 
af Renée Toft Simonsen
De fleste piger mellem ti og 
fjorten år kender Karla. Hvis du 
ikke gør, er der seks bøger og 
tre film, du kan kaste dig over. 
Karla bor i en sammenbragt 
familie med mors nye mand, 
halvsøskende og en alkoholisk 
far på sidelinjen. Karla-bøgerne 
handler om mange pigers 
hverdag og det er nok derfor, så 
mange elsker dem. 
Fra 10 år

Dragesygen 
(Dalia Dragehvisker 1) 
af Ida-Marie Rendtorff
Dalia er klar til prøven, der skal 
gøre hende til dragekriger. Men 
lige på dagen for den store 
prøve, bliver hendes drage ramt 
af den mystiske dragesyge. 
Derfor består hun ikke prøven. 
De andre drager bliver også 
syge - og kun Dalia kan redde 
dem fra døden. Men fjenden er 
stærk. 
Fra 12 år

Tredje time efter midnat 
(Esme og Igor 1) 
af Bodil El Jørgensen
Mød den modige journalistspire 
Esme på tolv år. Hun bander 
på koreansk og er konstant på 
jagt efter nyheder til Øgadens 
skoleblad sammen med sin 
fætter Igor. Bogen vandt i 2009 
Gyldendals store børnekrimi-
konkurrence. Helt velfortjent! 
Indtil videre er der fire bøger 
med Esme og Igor, hver med en 
ny spændende sag. 
Fra 9 år

Et hul i sjælen 
(4 veninder 1) 
af Kjetil Johnsen
Et ungt kærestepar finder et 
kvindelig i den lokale sø. Liget 
er en af fire veninder, hvoraf den 
ene halvdel af kæresteparret 
er en af dem. Historien spoles 
baglæns til 21 dage før mordet 
fandt sted, og de fire piger 
starter i 9. klasse med en ny 
halvsadistisk klasselærer og en 
ny dreng i klassen, der skiller sig 
ud ved både at være lækker og 
gådefuld. Fra 14 år

Mod nye mål (Dreamteam 1) 
af Glenn Ringtved
Andreas glæder sig i hvert fald 
ikke til at flytte til Spanien sam-
men med sin familie. Han er jo 
topscorer på sit fodboldhold, og 
han har også en flok venner, som 
man ikke sådan bare lige uden 
videre forlader. Og først er der 
også en sidste kamp, der skal 
vindes... Der er ni bøger i serien 
om “Dreamteam”. “De allerbedste 
fodboldbøger”, siger Viktor, der 
er 12 år. 
Fra 9 år

Pinligt! - Dittes familie 
(Pinligt!-serien 1) 
af Henrik Nilaus
Det er ikke nemt at hedde Ditte, 
være 13 år og indehaver af føl-
gende: 1) verdens mest pinlige 
far, 2) en mor, der gennemskuer 
alle hemmeligheder, 3) to ual-
mindeligt irriterende søskende. 
Derfor er der kun en ting, der 
kan gøre livet lettere for Ditte: 
efterskole! Men det er desværre 
for dyrt! Man griner til man får 
ondt i maven, og netop derfor er 
denne med på TOP 35. Fra 12 år

Stjerneskælv 
af Anders Johansen
Liv kæmper i bogstaveligste 
forstand med sit eget liv - hun er 
alt for tynd, og det hele forvær-
res, da hendes højt elskede 
søster dør i en trafikulykke. 
Derfor befinder hun sig nu på 
et behandlingshjem, hvor hun 
bliver værelseskammerat med 
cutteren Nicki. De to meget 
forskellige piger finder sammen 
en vej ud af deres ensomhed og 
problemer. 
Fra 13 år

Mit lorteliv: 
en kærlighedshistorie 
af Vibeke Bækkelund Lassen
Problemerne står i kø i denne 
roman, som vandt Gyldendals 
konkurrence om den bedste 
ungdomsbog i 2008 - voldtægt, 
selvmordsforsøg, skilsmisse og 
omsorgssvigt. Alligevel er det 
blevet til en troværdig fortælling 
om 16-årige Clara, som midt i 
kaos med en depressiv mor, en 
fraværende far, skole og venin-
der, også møder kærligheden. 
Fra 12 år

Mens vi endnu er her 
af Susan Beth Pfeffer
En asteroide rammer månen 
og naturkatastroferne breder 
sig verden over. 16-årige 
Miranda skriver dagbog om 
familien, som får hamstret mad 
og tøj, og længe holder humøret 
oppe. Men vinteren sætter ind, 
isolationen breder sig og lagret 
af dåsemad er ved at slippe op 
sammen med håbet. En nerve-
pirrende og sjældent gribende 
fremtidsfortælling. 
Fra 12 år

Dødsbørn 
(Skeletter i skabet 1)
 af Nicole Boyle Rødtnes
Hvad ville du gøre, hvis du skulle 
tilbringe det næste år af dit liv i 
stinkende kloakker med rotter og 
giftige blåslanger? Davie er så 
uheldig at trække kloakpasser 
som læreplads. Ikke nok med at 
jobbet er klamt - han opdager 
også, at hans læremester skjuler 
en frygtelig hemmelighed i sin 
kælder. Fed fantasyserie med et 
twist af krimi og gys i fire bind. 
Fra 12 år

Smertensbarn 
(Den grønne ø 1) 
af Mette Finderup 
Gyrithe har gjort gudinden Freja 
så vred, at Freja har nedkaldt 
en forbandelse over Gyrithe! Da 
Gyrithes storebror dør, må hun 
må ud på en lang rejse for at 
undgå, at der er flere, der skal 
dø! Bogen, der foregår i vikingeti-
dens Danmark, udkom i 2012 og 
er endnu ikke læst af så mange. 
Men det er kun et spørgsmål om 
tid, før denne serie er på alles 
læber! Fra 11 år


