Antologier:
Det nådesløse daggry
Noveller. Samling af femten fantasy-noveller, krydret med sci-fi og
horror. Her er hekse og havfruer, dæmoner og dyndfolk. Et
nedbrændt cafeteria der stadig har åbent, en skov der har brug for
menneskets kræfter, og flere fantasifulde fortællinger
Forvandlinger
Fantasy-noveller skrevet af danske forfattere, som behandler
temaet forvandlinger fra forskellige vinkler
Ind i det ukendte
Noveller der handler om bl.a. et natligt besøg på Ønskeøen,
varulveslægt og et kontrolleret fremtidssamfund, og som alle
fortolker temaet "at blive voksen"
Mestertyvens sidste ønske
I denne novellesamling kan du møde spøgelser, magikere, de
underjordiske, øl med magiske egenskaber, mareridtsagtige
monstre, skjulte indgange til andre verdener, statsansatte
lejemordere og meget mere
Prisen på magi
Noveller med dansk fantasy spækket med herlig middelaldernostalgi, magiske kongeriger og bidrag entusiastisk forløst af
fantasiens kraft
Til deres dages ende
Fantasynoveller. En samling af 15 danske fantasy noveller, om alt
fra enhjørninges særlige væsen til sammenstød mellem den
virkelige verden og fantasy-verdenen

Enkelt forfattere:
Abercrombie, Joe: Stålets vilje
I det mægtige rige Unionen samles en gruppe umage folk om at
imødegå den selvtilstrækkelighed, som er ved at udløse den store
nedsmeltning. Vold og brutalitet er blevet dagens orden i kampen
mellem ondt og det der er værre
Den første lov : 1: Stålets vilje
Den første lov : 2: Før de bliver hængt
Den første lov : 3: Kongers sidste argument
Abercrombie, Joe: Den halve konge
Prins Yarvis far og bror bliver forrådt i en barsk verden, der vægter
kampfærdigheder og magtanvendelse højest. Modstræbende må
Yarvi som kun har én god hånd, forsøge at hævne dem og
overvinde den onkel, der har forskudt ham fra tronen
Det splintrede hav : 1: Den halve konge
Det splintrede hav : 2: Den halve verden
Det splintrede hav : 3: Den halve krig
Adeyemi, Tomi: Children of blood and bone - solstenen
Den unge Zélie i kongeriget Orïsha opdager, at hun ejer de
forbudte magiske evner. Det kan koste hende livet, men hvorfor
kan hun ikke kun hade sin modstander kongesønnen Inan?
Adornetto, Alexandra: Halo
Tre engle bliver sendt til en lille søvnig kystby i
menneskeskikkelser for at skabe godhed blandt indbyggerne. Den
yngste engel, Bethany, forelsker sig i en dreng på skolen.
Samtidig kommer hun i kamp med det onde i skikkelse af den
dæmoniske Jake, og byen er truet
Halo-serien : 1: Halo
Halo-serien : 2: Hades
Halo-serien : 3: Heaven

Arvidsson, Anna: Ordbrodøsen
18-årige Alba lever et helt almindeligt liv med skolegang,
familieproblemer og instagram. Men hun har en hemmelighed. I
Albas familie deler kvinderne en hemmelig kraft, som går i arv. De
er ordbrodøser og kan styre andre mennesker med det skrevne
ord
Aveyard, Victoria: Rød dronning
Mare Barrows er en Rød. Hun tilhører samfundets bund, og lever
af at stjæle. Da Sølverne opdager at Mare har overmenneskelige
egenskaber, tvinges hun til at forlove sig med kongesønnen
Maven. Nu er Mare fanget midt i et livsfarligt magtspil, hvor alle
bedrager alle
Red queen : 1: Rød dronning
Red queen : 2: Sværd af glas
Red queen : 3: Kongens lænker
Red queen : 4; Tordenkrig
Bardugo, Leigh: Kragens kald
Et nyt og farligt stof udvikles i Ketterdam og hvis ikke udbredelsen
af det stoppes, kan det få uoverskuelige konsekvenser. En person
kan stoppe det, han er bare fange på et topsikret isfort. Der er
brug for eksperter til at befri ham, derfor får Kaz Brekker et tilbud
han ikke kan afslå
Six of crows : 1: Kragens kald
Six of crows : 2: Det korrupte rige
Bardugo, Leigh: Grisha - pigen og mørkningen
Den splejsede og indadvendte pige Alina sendes i krig sammen
med sin bedste ven, Mal. Under en farlig rejse over det magiske
Skyggehav viser det sig, at Alina indeholder mægtige kræfter.
Men hvilken side skal hun kæmpe på?
Grisha : 1: Grisha - pigen og mørkningen
Grisha : 2: Grisha - den sorte kætter
Grisha : 3: Grisha - skyggernes trone

Bonde, Christina: Izola - rejsen til Falkien
Den 19-årige Izola er vokset op alene med sin mor, som har fortalt
eventyrlige historier om et land kaldet Falkien. Da moren dør må
Izola finde ud af, om disse fortællinger virkelig bare er eventyr,
eller om der er mere i historierne end bare en god fortælling
Izola : 1 : Izola - rejsen til Falkien
Izola : 2: Izola - kampen for Valianien
Izola : 3: Izola - tilbage til Izola
Bonde, Christina: Skyggesider
Tricias søster har begået selvmord. I et forsøg på at flygte fra
virkeligheden, forsvinder Tricia ind i drømmenes verden. Men da
en række kvinder begår selvmord omkring hende, må Tricia
spørge sig selv, om hendes drømme har noget med virkeligheden
at gøre
Bradshaw, Gillian: Himlens heste. Bind 1 & 2
Historisk fantasyroman fra 2. århundrede f.Kr. om den unge
græske kongedatter Heliokleias ulykkelige fornuftægteskab med
den meget ældre kong Mauakes af Ferghana i Centralasien, og
hendes forelskelse i hans søn Itaz
Bundgaard, Henning: Kraften fra Solimir
Fantasy-roman om kampen mellem det gode og det onde i et
univers befolket med mennesker, elverfolk, drager og monstre,
hvor syv forsvundne ædelsten med magisk kraft spiller en
afgørende rolle for sejren og derfor jages af begge parter

Brett, Peter V.: Den tatoverede mand
I en verden, der er truet af dæmoner, der hver nat stiger op og
terroriserer menneskene, finder Arlen, Leesha og Rojer sammen
for på hver sin måde at bekæmpe de dødsensfarlige
Dæmoncyklussen : 1: Den tatoverede mand
Dæmoncyklussen : 2: Ørkenspyddet (Del 1 & 2)
Dæmoncyklussen : 3: Krigen i dagslyset (Del 1 & 2)
Chopra, Deepak: Merlins genkomst
I nutidens England genopstår legenden om Kong Arthur og
Camelot, og kampen mellem godt og ondt fortsætter i en
nyreligiøs sammenhæng, hvor kærlighed og medfølelse sejrer
over frygt og had
Corrie, Chad: Portalen til afgrunden
Gladiatoren Dugan, ridderen Rowan, dværgen Vinder,
troldkvinden Cadrissa og elverne Alara og den blinde præst
Gilban drager ud på en farlig færd for at redde deres verden,
Tralodren, fra at komme under de onde elveres herredømme
Dayton, Arwen Elys: Seeker - den mørke sandhed
15-årige Quin havner i sit livs største krise, da hun skal aflægge
ed som Søger. Det viser sig, at magtfulde mænd misbruger
Søgernes mægtige evner, og at alt hvad hun har troet på er et
kæmpe bedrag
Seeker : 1: Seeker - den mørke sandhed
Seeker : 2: Seeker - de døde grotter
Seeker : 3: Seeker - det endelige opgør

De Castell, Sebastien: Spellslinger
Kellens kamp for at finde sin indre magi og gøre sin familie ære
ved at blive en jan'Tep magiker, tager en uventet drejning, da en
mystisk kvinde dukker op med et sæt ikke helt almindelige
spillekort
Spellslinger : 1: Spellslinger
Spellslinger : 2: Sorteskyggen
Evytt, Carinna: Den fredløse
Da et lille enhjørningeføl bliver moderløst, tager storbondens
datter Anna det til sig. Med hjælp fra tater-drengen Rham får hun
tæmmet føllet og der opstår et bånd mellem Anna og Rham. Men
kan storbondens datter være venner med en tater?
Eybye, Pernille: Blodsøstre
Vampyren Kassie lever et forholdvis almindeligt liv med sine tre
søstre og mor - undtagen når der skal "tankes op" med blod. Hun
møder den menneskelige fyr Leo, har et forbudt forhold til farlige
Viking og hele tiden med de farlige vampyrjægere efter sig. Det
går op for Kassie at Leo også har en mørk hemmelighed
Blodets bånd : 1: Blodsøstre
Blodets bånd : 2: Hyænelatter
Blodets bånd : 3: Kampbrødre
Blodets bånd : 4: Følgesvenden
Blodets bånd : 5: Heksekunst
Blodets bånd : 6: Forfald
Blodets bånd : 7: Fortidssynder
Blodets bånd : 8: Tågeslør
Blodets bånd : 9: Skæbnebånd

Eybye, Pernille: Heksejægerens bytte
Smeden Taysin er hemmeligt forelsket i den urtekyndiges datter
Lill. En dag hjælper de en familie på flugt fra kongens
heksejægere, og snart er de selv på flugt. Men ved Taysin
egentlig hvem han selv er?
Dragernes konge : 1: Heksejægerens bytte
Dragernes konge : 2: Gøglerkongens sværd
Dragernes konge : 3: Banneret samles
Fisher, Caterine: Incarceron
Incarceron er et organisk fængsel, der rummer en hel verden af
elendighed og bandekrige. Ingen kan komme ud, men Finn og
hans venner tror på en mulighed
Gaiman, Neil: Amerikanske guder
I nutidens Amerika udspiller der sig en kamp mellem de gamle og
nye guder. Ind i denne konflikt kastes ex-fangen Shadow, der
hurtigt bliver selveste Odins assistent. Tag med på en fantastisk
rejse igennem et fysisk og mytisk landskab, der tegner billedet af
Amerika og hvor vi møder guder og myter fra hele verden
Gaiman, Neil: Stjernestøv
Eventyrroman fra England i 1800-tallet. Helten forlader sin trygge
verden og begiver sig ud på en farefuld færd gennem det magiske
land Ferige, befolket med hekse, dæmoniske fyrster, alfer og
enhjørninge, fordi han har lovet at bringe sin elskede et
stjerneskud

Gier, Kerstin: Rubinrød
16-årige Gwendolyn forsøger at passe sin skole, men er til alles
overraskelse familiens tidsrejsende. Sammen med den lækre og
arrogante Gideon, springer hun i tiden mens de prøver at finde ud
af, hvem de kan stole på
Rubinrød-trilogien : 1: Rubinrød
Rubinrød-trilogien : 2: Safirblå
Rubinrød-trilogien : 3: Smaragdgrøn
Grey, Melissa: Fjer og flammer - midnatspigen
Pigen Echo bor alene på et bibliotek i New York. Her møder hun
Ala, som er avicener, et folk med fjer som lever skjult under byens
gader. Echo rejser ud på en skæbnebestemt og farefuld mission
under krigen mod drakharianerne
Fjer og flammer : 1: Fjer og flammer - midnatspigen
Fjer og flammer : 2: Fjer og flammer - Skyggetimen
Fjer og flammer : 3: Fjer og flammer - skæbnedagen
Grimwood, Jon Courtenay: Assassinernes hemmelighed
Det 15. århundredes Venedig holdes sammen af et indviklet spind
af intriger og loyalitet - et spind, der forstyrres, da drengen Tycho
med sølvhår, hukommelsestab og en mystisk hunger slipper løs i
byen. Alle vil have fat i ham, men ingen ved helt, hvad han er
Haiberg, Louise: Oprører
Dominic er dæmon og har vandret på Jorden i årtusinder. Han er
kendt som oprører mod Lucifer og derfor hadet af sin egen race.
Da han møder den faldne engel Tia, må de forene deres kræfter
for at bekæmpe helvede på Jorden
Dæmondræberen : 1: Oprører
Dæmondræberen : 2: Udvalgt
Dæmondræberen : 3: Revolution

Haiberg, Louise: Død verden - monstre
Zombier hærger over hele verden, og deres antal øges. Den unge
kvinde, Nera og hendes venner forsøger at undgå de
marcherende horder af blodtørstige zombier. Men det er svært at
undgå dem, og ofte må de tage kampen op mod dem
Død verden : 1: Død verden - monstre
Død verden : 2: Død verden - utopia
Død verden : 3: Død verden - håb
Død verden : 4: Død verden - forenet
Haufniensis, Aspíciens: Københavns skygger
Thor starter på historiestudiet på Københavns Universitet. Han
modtager en gådefuld invitation til at blive indskrevet på Det
Magiske Akademi. Her får han indsigt i en verden fuld af magi,
mysterier og fordækte sandheder om både samfundet og hans
eget liv
Hawks, John Twelve: Den rejsende
I det moderne samfunds skygge udkæmpes en kamp mellem det
gode og det onde. Samfundet overvåges og kontrolleres af den
hemmelige organisation Tabula. Maya er den sidste efterkommer
af et dynasti af krigere, "Harlekiner" som beskytter mennesker
med særlige evner, "De rejsende". Hun får brug for alle sine evner
for at beskytte brødrene Gabriel og Michael Corrigan mod
lejemorderen Nathan Boone
Den rejsende : 1: Den rejsende
Den rejsende : 2: Den mørke flod
Hedegaard Pedersen, Jacob: Krigsmager
Mens onde krigsmagere forsøger at skabe en ny verdensorden,
inddrages Asp, Kragdish og Wilhelmina på hver deres måde i
krigen. Således forandres deres skæbner for altid

Hobb, Robin: Snigmorderens lærling
Den forældreløse Fitz skal oplæres som kongens snigmorder.
Snart er han vævet ind i et dødbringende spil om magt og viden.
Det er både farligt at være en utrænet lærling og en kongelig
bastard, opvokset i de kongelige stalde
Farseer-trilogien : 1: Snigmorderens lærling
Farseer-trilogien : 2: Kongelig snigmorder
Farseer-trilogien : 3: Snigmorderens kald
Kappel Jensen, Gry: Roser & violer
Kamille, Victoria, Malou og Kirstine er alle indskrevet som
førsteårselever på den mystiske Rosenholm Kostskole. Det bliver
et år fyldt med magi, venskab og kærlighed, men pigerne opdager
snart, at skolen gemmer på en dyster hemmelighed
Kay, Guy Gavriel: Sommertræet : Den vandrende ild : Den
mørkeste vej
Fantasy-fortælling om fem studerende fra universitetet i Toronto,
der inddrages i kampen mellem onde og gode magter i
middelalderriget Fionavar
Fionavar-gobelinen : 1-3 (samlet udgivelse)
King, Stephen: Revolvermanden
Den unge Roland Deschain erhverver sig via et opgør med sin
læremester retten til at kalde sig Revolvermand. Sammen med to
venner drager han ud for at bekæmpe De Store Kistejægere og
den onde Farson
Det mørke tårn : 1: Revolvermanden
Det mørke tårn : 2: Den lange vej hjem
Det mørke tårn : 3: Ødemarken
Det mørke tårn : 4: Troldmanden og glaskuglen
Det mørke tårn : 5: Ulvene
Det mørke tårn : 6: Susannah
Det mørke tårn : 7: Det mørke tårn
Det mørke tårn : 8: Vinden gennem nøglehullet

Kivirähk, Andrus: Slangehvisleren
Allegorisk fortælling om skovfolket, som er venner med slangerne
og kan deres sprog. Deres livsform er i opløsning og erstattes af
agerbrugere i landsbyen, men Leemet vil selv bestemme sin
skæbne
Kofod, Dennis Gade: Folkemøg
Riget ligger i krig med Troldkællingen, der har bortført kongen.
Dronning Ursula går til yderligheder for at holde sammen på sit
krigstrætte land, der langsomt glider hende af hænde, mens
oprøret ulmer
Kokkedal, Jacob: I døden og videre
Den gamle pukkelryg, Balt redder den unge, spinkle og
bogelskende Prins Eumon fra De Urenes grusomme hær.
Kongens fægtemester prøver at oplære Eumon i våbenbrug,
hvilket synes at være en umulig opgave. Men Balt har en ide
Den trofaste bror : 1: I døden og videre
Den trofaste bror : 4: Ørkenrose
Den trofaste bror : 3: Pukkelryggens valg
Kæseler, Amailie K.: Udødelig
David keder sig i skolen og hjemme, men drømmen om spænding
indfries til fulde, da han bliver dræbt af en mystisk skolekammerat
og ender i en strid mellem skytsengle
Leth, Kristian: Mithos
Drengen Taom lever i landet Mella, et kejserdrømme, som er
styret af fornuft og rationaler, og hvor al magi er forbudt. I syner
ser Taom, hvordan verden vil gå under. Hvorfor og hvordan den
måske kan reddes, bliver Taoms opgave at løse

Liane, Nathali: Kaldet fra Galathea
Tvillingerne Aia og Peter forlader en skyggeagtig tilværelse i
landet Utheim, for i stedet at komme ombord på det magiske skib
Galathea, hvor de bliver uddannet til at forsvare den magiske
verden Igdrafell mod onde kræfter
Lovecraft, H. P.: Bag søvnens vægge
Noveller. Lovecrafts tidligste horrorhistorier og udkast til senere
fortællinger, hvor vi for første gang støder på bl.a. Arkham,
Miskatonicfloden, Nyarlathotep, Kadath og ikke mindst Dagon og
Azathoth fra Cthulhu mytologien
Lovecraft, H. P.: Farven fra rummet
Fem noveller hvor horror, fantasy og science fiction er
repræsenteret, og hvor de overnaturlige kræfter fra det ydre rum
spiller en afgørende rolle
Lovecraft, H. P.: Ved vanviddets bjerge
Noveller. Science fiction, fantasy og horror historier, flere med
handlingen sat i Cthulhu universet, der byder på mystiske kulter,
gamle ruiner og okkulte bøger der bærer på hemmelighederne om
ældgamle rædselsvækkende gudemonstre der forevigt har ligget i
dvale
McIntosh, Fiona: Odalisk
Sultanen er død, og hans 15-årige søn Boaz skal efterfølge ham.
Men Boaz mor, odalisken Herezah, pønser på at få magten og
tager et grusomt opgør med alle, der står i vejen. Og de gamle
guder rører på sig
Percheron-sagaen : 1: Odalisk
Percheron-sagaen : 2: Uglens genkomst
Percheron-sagaen : 3: Haremmet
Percheron-sagaen : 4: Emissæren
Percheron-sagaen : 5: Feberdrøm

Martin, George R. R.: Kampen om tronen
Vinteren der kan vare årtier er på vej - men de mystiske Vildlinger
er ikke de eneste, der truer i skyggerne, for intriger og magtspil
ryster og komplicerer kampen om tronen mellem de adelige
familiedynastier
En sang om is og ild : 1: Kampen om tronen
En sang om is og ild : 2: Kongernes kamp
En sang om is og ild : 3: En storm af sværd
En sang om is og ild : 4: Kragernes rige
En sang om is og ild : 5: En dans med drager
Martin, George R. R.: Den herreløse ridder
Fantasy-noveller. Væbner Dunk bliver til Ridder Dunk og er snart
på eventyr med sin væbner, der hedder Æg
Martin, George R. R.: Ild & blod
23 tekster, fremlagt som en "historisk skildring af Huset
Targaryen, Westeros' konger" skrevet af fiktive ærkemester
Gyldayn fra citadellet i Oldtown. Det foregår i en tid der var styret
af dragekonger. Flere hundrede år før Game of thrones og "En
sang om is og ild"-bøgerne
Mittet, Sidsel Sander: Bjergtaget - og de blev lokket
I elvernes verden, Bjerget, er det bestemt ikke alle der skatter
menneskeliv særligt højt. Men i menneskenes verden lever der
efterkommere af elvere. De har bare ikke fundet ud af, hvad de er
endnu
Bjergtaget : 1: Bjergtaget - og de blev lokket
Bjergtaget : 2: Bjergtaget - smagen af aske
Morrigan, Muffy: Sejlvæveren
Tristan Væver og hans ven, dragen Fenfyr, kommer på en
særdeles farefuld færd med Laugets største rumsejlskib "Winged
Victory". Og hvem ombord kan de stole på?

Murakami, Haruki: Kafka på stranden
I nutidens Japan forenes to skæbner tilfældigt: den unge Kafka
Tamura, en intellektuel, der føler sig hjemme i et bibliotek og den
gamle Nakata, en analfabet, der elsker naturen og kan tale med
katte. Ved mødet genopstår deres historier på magisk vis
Neergård, Pernille: Opvågningen
Anna vokser op i Morta uden sine forældre. Da hendes magiske
evner vækkes, må hun rejse til parallelverdenen Elamenta, hvor
hun får en seer som læremester, så hun kan lære at styre sine
magiske evner og hjælpe Elamenta i krigen mod Shadoloneserne
Noël, Alyson: Evermore
16-årige Ever har mistet sin familie i en bilulykke og har siden
kunnet aflæse andres tanker og følelser. Da den smukke Damen
begynder på hendes skole tiltrækkes hun af ham, men er han nu
også den, han giver sig ud for?
De udødelige (Kbh.) : 1: Evermore
De udødelige (Kbh.) : 2: Blå måne
De udødelige (Kbh.) : 3: Skyggeland
De udødelige (Kbh.) : 4: Sort ild
De udødelige (Kbh.) : 5: Natstjerne
De udødelige (Kbh.) : 6: For evigt
Ottesen, Josefine: Krystalhjertet - historien om Mira
Eventyrlig fortælling om Mira, der med sin blandede herkomst har
et ben i hver lejr i landet Dakja. Da der udbryder en kamp på liv og
død mellem de to folk i landet, må Mira vælge side og prisen bliver
smertelig høj

Pettersen, Siri: Odinsbarn
Pigen Hirka lever sammen med sin far, afsondret fra andre. Hirka
er anderledes, hun er haleløs i en verden hvor folk med haler er
det normale. At være haleløs er det samme som at være i ledtog
med de blinde fra det hinsides
Ravneringene : 1: Odinsbarn
Ravneringene : 2: Råddenskab
Ravneringene : 3: Evnen
Reeve, Philip: Mortal engines - de rullende byer
Den 15-årige Tom bor i trækbyen London i det 35. århundrede. Da
han opdager, at et attentatforsøg er under opsejling, bliver han
uforvarende deltager i en kamp mellem det gode og det onde
Riggs, Ransom: Frøken Peregrines hjem for sælsomme børn
16-årige Jacob mister sin bedstefar under mystiske og uhyggelige
omstændigheder. Det bringer ham til en afsidesliggende ø med et
børnehjem med sælsomme børn, der alle har magiske evner.
Inden længe er Jacob og børnene midt i en livsfarlig kamp mod
onde kræfter
Frøken Peregrines hjem for sælsomme børn : 1 : Frøken
Peregrines hjem for sælsomme børn
Frøken Peregrines hjem for sælsomme børn : 2: Hollow City
Frøken Peregrines hjem for sælsomme børn : 3: Sjælenes
Bibliotek
Rune, A.: Natdværgen
Tre venner, Josol, Askil og Horan slår sig sammen for at
bekæmpe den ondskab, der truer landet Traia. En ond fjende vil
skabe en hær af hybrider og overtage magten i hele Traia. De
møder nu den unge kvinde Eliya, der med sin klogskab og
avancerede udstyr kan bryde de koder, de andre tre ikke kan klare
Traia trilogien : 1: Natdværgen
Traia trilogien : 2: Blodsværmen
Traia trilogien : 4: Ildtågen

Sapkowski, Andrzej: Det sidste ønske
Geralt er witcher. En koldblodig og hårdt trænet monsterjæger,
som rejser fra landsby til landsby, for at tilintetgøre
frygtindgydende monstre og dæmoner. Kun troldkvinden Yennefer
vækker menneskelige følelser i Geralt
Witcheren : 1: Det sidste ønske
Witcheren : 2: Skæbnens sværd
Witcheren : 3: Elverblod
Showalter, Gena: Førstelivet
Efter 13 måneder på en sikret institution med tortur og overgreb
har Tenley stadig ikke tænkt sig at vælge side. Men både Trojka
og Myriaderne vil gøre hvad som helst for at modtage hendes
sjæl, når hun dør
Evigt liv : 1: Førstelivet
Evigt liv : 2: Livsblod
Stenby, Pernille L.: Inkarnation
Mestenes vågner i kapellet på Roevel Akademi uden
hukommelse. Mestenes er forvirret og desorienteret. Hvilke
stemmer er det, at Mestenes hører i sit hoved? Læreren Keemen
og eleven Axten prøver hver især at hjælpe Mestenes. Men hvem
er god og hvem er ond?
Stiefvater, Maggie: Ravnedrengene
Blues synske familie har altid advaret hende, hvis hun kysser sin
store kærlighed, så vil han dø. Derfor har Blue besluttet sig for
aldrig at blive forelsket. Men hvad sker der, når hun møder fire af
de berygtede ravnedrenge?
The raven cycle : 1: Ravnedrengene
The raven cycle : 2: Drømmetyvene

Sølvsten, Malene: Ravnenes hvisken. Bog 1 - 3
Den 17-årige Anne får et drømmeagtigt syn, hvor hun oplever et
gammelt bestialsk mord på en ung rødhåret pige, i hvis ryg
morderen har skåret et runetegn. Snart florerer en serie af
voldsomme mord på egnen. Alle ofrene er rødhårede piger, og på
dem alle er det mystiske runetegn
Sølvsten, Malene: Livets blod
Apotekeren Elias eksperimenter med at genoplive de døde og
sætter sig op mod Odin, der udtænker en grufuld hævn. Elias
kaster sig ud i en århundredelang kamp for at ændre på fortiden
Tahir, Sabaa: Det ulmende oprør
Laia har solgt sig selv som slave og Elias er militærakademiets
dygtigste aspirant, men ingen af dem er frie. Sammen vil de
ændre deres skæbne, og måske endda den verden de lever i
An ember in the ashes : 1: Det ulmende oprør
An ember in the ashes : 2: En flamme i natten
An ember in the ashes : 3: Døden bag portene
Taylor, Laini: Ildenglen
En ung kunststuderende, der er opvokset hos dæmoner, hvirvles
ind i en kamp med en englehær, der vil udslette dem. Serafen
Akiva burde bekæmpe hende, men tiltrækkes i stedet
Ønskekræmmerens datter : 1: Ildenglen
Ønskekræmmerens datter : 2: Støv og stjerneskær
Ønskekræmmerens datter : 3: Guder og uhyrer
Tolkien, J. R. R.: Eventyret om ringen
Hobbitten Frodo forsøger at bringe en magisk ring, der giver
uindskrænket magt, frem til Dommedagsbjerget, hvor den s...
Ringenes herre : 1: Eventyret om ringen
Ringenes herre : 2: De to tårne
Ringenes herre : 3: Kongen vender tilbage

Vedsø Olesen, Anne-Marie: Lucie
Lucie er et ca. 1000 år gammelt kannibalistisk vandvæsen.
Sammen med den synske aktiespekulant Casper og den
fugletalende religionshistoriker Martin, drager hun på pilgrimsfærd
i Norge, hvor hun i sin tid kom fra
Ward, J. R.: Vampyrkongen
Vampyrkongen Wrath forelsker sig hovedkuls i den smukke
halvblods Beth. Men samtidig må han forsvare sin art mod en
ældgammel fjende, der er fast besluttet på at udrydde alle
vampyrer i verden
The black dagger brotherhood : 1: Vampyrkongen
The black dagger brotherhood : 2: Din for evigt
The black dagger brotherhood : 3: Blodslaven
The black dagger brotherhood : 4: Den skjulte broder
The black dagger brotherhood : 5: Smertens søn
The black dagger brotherhood : 6: Hjertets udvalgte
The black dagger brotherhood : 7: Artens styrke
The black dagger brotherhood : 8: Mørkets prins
The black dagger brotherhood : 9: Lysets heltinde
The black dagger brotherhood : 10: Krigeren
The black dagger brotherhood : 11: Krigerinden
The black dagger brotherhood : 12: Frihedens lænker
The black dagger brotherhood : 13: Helbredende hænder
The black dagger brotherhood : 14: Sorgens dyb
The black dagger brotherhood : 15: Lykkens tinde
The black dagger brotherhood : 16: Den feje helt
The black dagger brotherhood : 17: Den trofaste ven
The black dagger brotherhood : 18: Dronningespil
The black dagger brotherhood : 19: Kongekabale
The black dagger brotherhood : 20: Skyggebrødre
The black dagger brotherhood : 21: Evighedens søster

Weeks, Brent: Night angel - som en skygge
Azoth lever i byen Cenarias Slum, og kæmper for at holde sig i
live. Men en dag møder han Blodsvenden Durzo Blint, som
vækker drømmen om et bedre liv i ham. Men hvad vil det koste
Azoth at blive lærling for byesn bedste snigmorder?
Night angel : 1: Night angel - som en skygge
Night angel : 2: Night Angel - gudekongen
Night angel : 3: Night Angel - lovens scepter
Wichmann, Rasmus: Enkemagerne
I oldtidens Ægypten bliver en umage flok eventyrere hyret af
Væddergudens ypperstepræst til at stjæle en ædelsten fra fyrsten
af Enkemagerne, et rustningsklædt krigerfolk fra nord. Men de
kommer ikke kun op imod fyrsten, men også den mystiske
sandsigerske
Wilmann, Jonas: Svovlild
Der udbryder krig i Drageriget. Den røde drage Nauser spreder
død og ødelæggelse, og nu er det op til de hvide dragers anfører,
Esmeree, at kæmpe for rigets overlevelse
Widell, Henrik: Reinkarnatørerne - skumringsild
Tom Lander er en kikset teenager, der går i gymnasiet i en lille
svensk by. Det er ikke fedt at være Tom. Alt ændrer sig dog
hastigt da det viser sig at Tom er mere end en svensk teenager.

