Magiske dyr
og mystiske skabninger
Skolen med magiske dyr

1. del af Skolen med magiske dyr
Af Margit Auer

Drømmer du om at få et magisk dyr, som vil
være din bedste ven for evigt? Østre Skole er på
overfladen en helt almindelig skole, men i én af
klasserne foregår der noget usædvanligt. Eleverne
har hver et særligt dyr, som kan tale og hjælpe
dem. Men hvordan holder man magiske dyr skjult
for de andre klasser?

LÆS HØJT

To slags heste

1. del af Horn og vinger
Af Nicole Boyle Rødtnes

Føllet Måne og hendes bedste ven,
Storm, venter spændt på, at deres
enhjørningehorn skal bryde frem. En
dag har Storm fået horn, men Måne har i
stedet fået to små, blå vinger. Hun stikker
af, for heste med horn og heste med
vinger er indædte fjender, men så sker
LÆS SELV
LIX 7
der noget uventet.
En fin serie om venskab og forskellighed
med smukke illustrationer.
LÆS SELV FOR 7-9 ÅR - LIX 7

LÆS HØJT FOR 7-10 ÅR

Klippetroldene

1. del af Karma og Jonar
Af Zelda Falkeøje

En blå dis

Af Camilla Wandahl

Sia har en då, hun kan ride på. Hun har
også magiske kræfter, for hun kan kaste
med is. Det får hun brug for, da hun på en
ridetur møder den onde Wy, der har gemt
sig i disen. Slipper Sia væk i tide?
Læs også: Et føl i en sø
LÆS SELV FOR 6-7 ÅR - LIX 4

LÆS HØJT
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1. del af De sidste vind-ulve
Af Camilla Wandahl

1. del af Stjernevenner
Af Linda Chapman

LÆS HØJT

LÆS HØJT FOR 8-11 ÅR

LÆS HØJT FOR 7-11 ÅR

En mystisk gave

Spejlmagi

Otte dyr fra stjernernes verden kommer til jorden
for at finde deres helt egen stjerneven - børn,
der tror på magi. Da Maja møder ræven Bregne,
udvikler hun sine særlige magiske egenskaber, men
uhyggelige og mørke kræfter er også på spil.
En sød og spændende serie for dig, der er vild
med dyr og magi!

Landet Glimeria er fyldt med smukke, magiske
væsner. En dag trues idyllen af grumme
stenkæmper og klippetrolde. De er ude efter den
livsvigtige stjerneglød, som enhjørningerne lever af.
Karma og Jonar, hvis familier er ærkefjender, må nu
hjælpe hinanden for at stoppe ondskaben.
En flot fortalt historie om at stå sammen.

Prins Will bliver låst inde sammen med tre vindulveæg. Pludselig klækker det ene, og ud kommer
vind-ulven Byrd. Wills onkel er ude efter kronen
og de dyrebare æg, så Will stikker af på ryggen af
Byrd med en plan, der skal befri kongeriget fra hans
grådige onkel.
LÆS HØJT

LÆS HØJT FOR 8-11 ÅR

Det levende sværd

En fugl af ild

1. del af Føniks
Af Salina Schjødt Larsen

1. del af serie
Af Cecilie Eken

LÆS SELV
LIX 12

Eriann er våbenmester hos kong Leo, hvis datter er
taget til fange af en drage. Det er Erianns opgave
at finde den helt, der kan befri prinsessen. Eriann
møder bagersønnen Vidar, der elsker at lave mad,
men som også har et magtfuldt våben, han ikke helt
kan finde ud at bruge. Er det nok at eje sværdet for
at kunne dræbe en drage?
En herlig, klassisk eventyrfortælling med fine
sort-hvide illustrationer.

Abir drømmer om at kunne flyve. Da fyrst
Sentry fanger en smuk føniks og vil bruge
dens magi, hjælper Abir den med at komme
fri. Fuglen ridser ham på kinden, og han er
nu udvalgt til at bære Føniksens mærke.
LÆS SELV FOR 8-10 ÅR - LIX 12

LÆS HØJT

LÆS HØJT FOR 9-11 ÅR

Drabelige drager og
vilde monsterjægere

Det pansrede grummehorn

1. del af Leo og monsterkortet
Af Kris Humphrey

DragonDale
1. del af In-game
Af Jan Kjær

Vibe er ensom og bliver mobbet i skolen. Den
eneste, der snakker med hende, er Markus. En dag
havner hun midt i sit yndlingsspil ’DragonDale’, hvor
hun redder dragen Gnist og møder Markus. Den lille
gruppe begiver sig mod ondskabens øje for at finde
porten tilbage til deres verden, men ondskaben
lurer alle vegne.

LÆS HØJT

LÆS HØJT

Da Leo åbner en opgavekuvert på sin niårs
fødselsdag, stirrer ordet ”Tophemmeligt” på ham.
Pludselig er han på vej ud forbi den beskyttende
mur. Her skal han være Vogter og beskytte
byen mod monstrene i skoven, og monstrene
mod folkene i landsbyen. Bevæbnet med en
slangebøsse med magiske sten, sendes Leo på sin
første mission.
Et humoristisk eventyr med forrygende
illustrationer.
LÆS HØJT FOR 7-10 ÅR

LÆS HØJT FOR 9-11 ÅR

Rodrigo Røverkonge
og hans væbner Valde
Af Michael Ende

LÆS HØJT

Valdes største drøm er at blive væbner for
Røverkongen Rodrigo, og en nat stikker Valde af
for at finde ham. Da Valde møder Røverkongen på
Bævreborgen, er han alt andet end det, rygtet har
fortalt. Valde sendes på en opgave, hvor han møder
prinsesse Flip, og det bliver et fantastisk eventyr.
En skøn bog med rum til filosofiske overvejelser.
LÆS HØJT FOR 6-8 ÅR

Den grønne drages blod

1. del af De fire dragers land
Af Salina Schjødt Larsen

LÆS SELV
LIX 10

Legenden siger, at der engang levede fire
drager; den grønne, den gyldne, den sorte
og den røde. Den røde var en ond tyran,
der blev besejret af de andre drager. Men
pludselig begynder en brutal hær af røde
krigere at røre på sig.
En historie fyldt med drager, magi og mod.
LÆS SELV FOR 8-10 ÅR - LIX 10

Viljetyven

Rød pest

1. del af Viljetyven
Af Jan Kjær

1. del af Tia og dragekrigen
Af Sara Ejersbo

Tia er datter af dronning Liana, der hersker i
Dragan. Der er uro ved grænsen til nabolandet,
og den røde pest hærger. Manglen på medicin
er stor, men i Dragan har de noget værdifuldt;
de prægtige og ædle drager. Men er prisen for
byttehandlen for høj?
LÆS SELV
En spændende serie med vildt flotte
LIX 11
illustrationer.

Alt ånder fred og idyl i Nomerskoven, indtil
Skyggekongen truer freden i landet. Han vil styre
alle frie væsners vilje med sin hær af viljetyve. De
to modige nomer, Elmo og Noma, må derfor drage
ud for at finde Solsværdet - det eneste våben, der
kan besejre den onde skyggekonge. Kom med på
deres farefulde rejse.

LÆS HØJT

LÆS HØJT FOR 5-8 ÅR

LÆS SELV FOR 8-10 ÅR - LIX 11

Alfer, nomer
og andre små væsner
De nye vinger

1. del af Mirja
Af Gunvor Ganer Krejberg

LÆS HØJT

Alfepigen Mirja roder sig ofte ud i problemer.
Det går tit så vildt for sig, at hendes vinger må
repareres. En dag flygter Mirja ud i skoven efter et
skænderi med de andre alfepiger. Hun ser, at en
ræv er på vej mod alfekolonien. Hvordan skal hun
advare de andre, når de aldrig lytter til hende?
En eventyrlig historie om mod og venskab.

Den magiske nom
Serie: Nomerne
Af Jan Kjær

Menza keder sig, og han vil gerne lære
magi. En dag finder han en mærkelig,
farvestrålende sten ude i Nomerskoven.
Da han sætter sig på den, får han
pludselig sit ønske opfyldt, men ikke helt
på den måde, han havde regnet med.
LÆS SELV FOR 7-8 ÅR - LIX 12

Den stjålne sten

1. del af Grønnesø
Af Josefine Ottesen

LÆS HØJT FOR 7-10 ÅR

De magiske bær
1. del af Elvernes land
Af Peter Gotthardt

LÆS SELV
LIX 7

Elvernes mægtige konge er syg, og kun
magiske bær kan gøre ham rask. Rose og Birk
må tage ud på en farefuld rejse for at hente de
magiske bær, som vokser på et særligt træ.
Men i mørket lurer både trolde og kæmper.
LÆS SELV FOR 7-9 ÅR - LIX 7

LÆS SELV
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LÆS HØJT

Pil er en lille trunte, der bor ved Grønnesø. Hun ville
ønske, at hun var en stjernesamler i stedet ligesom
Bukar. Bukar bliver bortført, og Pil tager af sted for
at befri ham sammen med alliken Olli. Det bliver
en farlig færd, som får Pil til at overveje, om det
betyder så meget, hvilket folk man tilhører?
En spændende og flot illustreret fortælling.
LÆS HØJT FOR 6-9 ÅR

Den gyldne sti

1. del af Feernes ø
Af Trine Bundsgaard

LÆS HØJT

De to fe-søskende, Aya og NolI, stikker af på
en farlig mission for at finde deres forsvundne
forældre. Deres mor har knækket en gren af
Yrfolkets hellige Garantræ, hvilket betyder, at
feerne nu er truede! Men hjælpen dukker op fra
ukendt kant.
En fin serie med magiske feer, krydret med flotte
sort-hvide illustrationer.
LÆS HØJT FOR 8-11 ÅR

LÆS HØJT

Den magiske ring

1. del af Legenden om Ørnefolket
Af Patrik Bergström

På ryggen af ørnen Aquila drager Remus fra
Ørnefolket af sted for at finde den magiske ring, der
kan stoppe vulkanen Nero fra at gå i udbrud. Ellers
vil både menneskenes by og Ørnefolkets hjem
blive udslettet! Det er ikke nogen ufarlig mission,
men heldigvis møder Remus den handlekraftige
menneskepige Regina.

Mørke besværgelser
og magtfulde magikere
En hyæne i mørket

1. del af Lys & mørke
Af Nicole Boyle Rødtnes

En mystisk skabning falder ned fra himlen og
udvælger Olivia til at være Lysets vogter. Der
går ikke længe, før Olivia modvilligt må gøre
brug af sine nye kræfter, for Mørkets Herre
angriber med dødbringende åndedyr.
En spændende serie om venskab, magi
LÆS SELV
og forudbestemte skæbner.
LÆS SELV FOR 7-9 ÅR - LIX 7

Pagten

1. del af Venja
Af Gry Kappel Jensen

Venja bor på et slot med sin strenge far. Der er kun
få ansatte tilbage, men engang var slottet fyldt med
liv. Da Venjas barnepige forsvinder, sætter Venja sig
for at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Hun får
hjælp af et talende egern.
En fin serie om mod og ensomhed med smukke,
farverige illustrationer.

LÆS HØJT FOR 8-11 ÅR

De knuste perler

1. del af Havets magi
Af Nicole Boyle Rødtnes

LIX 7

LÆS HØJT

LÆS HØJT FOR 8-11 ÅR

Mira blev som spæd fundet på stranden.
Nu er hun snart 11 år og bor hos sin
adoptivmor, der ofte fortæller om
havfruer. Om natten drømmer Mira om
havet. Hun har et armbånd, hvor der står:
”Hvis du er ved at drukne, så knus en
hvid perle”. Hvad betyder det?
LÆS SELV
LIX 14
En smuk bog med skønne farver.

Magi og heltemod

1. del af En magisk fortælling
Af Chris Colfer

LÆS SELV FOR 8-11 ÅR - LIX 14

LÆS HØJT

14- årige Brystal bor sammen med sine forældre
og to brødre. Magi er forbudt, og Brystal må heller
ikke læse. Hun skal kun forberede sig på at blive
gift. Brystal læser alligevel, og det opdager byens
mænd. Derfor sendes hun på opdragelsesanstalt,
og det bliver begyndelsen på hendes livs eventyr.
En fantastisk roman med masser af magi.
LÆS HØJT FOR 9-11 ÅR

Ismanerne fra Tild

Den sorte storm

1. del af Isens hjerte
Af Ida-Marie Rendtorff

1. del af Løvindens datter
Af Josefine Ottesen

Antiope og hendes søster Litta er på jagt
efter tyve, der stjæler deres kvæg. De
fortsætter jagten på trods af en livsfarlig
sandstorm. Litta bliver fanget. For at
redde sin søster forvandler Antiope sig
pludselig til en løve. Med et er hendes liv
fuldstændigt forandret.
En spændende start på en serie med
smukke, farvelagte illustrationer.

LÆS HØJT
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LÆS SELV FOR 8-11 ÅR - LIX 11

Den sorte fjer

1. del af Magikernes tid
Af Cressida Cowell

LÆS HØJT

LÆS HØJT FOR 7-11 ÅR

Hemmelige portaler
og parallelle verdener
Oraklets hemmelighed

Xar er søn af magikernes konge, men han har
ingen magiske kræfter. Håb er datter af krigernes
dronning, og hun har en magisk ske, som hun har
gemt, da magi er forbudt. De to møder hinanden i
den farlige skov, og her begynder kampen mellem
det gode og det onde. Men hvem er hvem?
En skøn, eventyrlig historie krydret med
sort-hvide stregtegninger.

1. del af Mari – pigen fra havet
Af Christiane Rittershausen

Kom med på et vildt eventyr til undervandsriget
Almaris. Den magiske sten, der beskytter riget,
er blevet stjålet. Havprinsessen Mari er derfor
sendt i sikkerhed på jorden, men sammen med
klassekammeraterne, Ask og Emma, rejser hun
tilbage under vandet for at finde stenen.
En dejlig historie fyldt med havfruer, magi og
skumsprøjt.

LÆS HØJT FOR 8-11 ÅR
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LÆS HØJT FOR 6-10 ÅR

Ildens pris

1. del af Frost & flammer
Af Nicole Boyle Rødtnes

Elia lever i en verden af is og frost. Hvert
år kommer Ildens Frue og tør floden op
med sine magiske kræfter, så folk ikke
sulter, men det har sin pris! Hun kræver
et af landsbyens børn i bytte. Denne gang
vælger hun Elias søster. Elia er knust og
drager af sted på en farlig redningsaktion.
En fantastisk serie om mod og magi.
LÆS SELV FOR 7-9 ÅR - LIX 7

Aira og Ulk er altid sammen, også med
slædehunden Snus. Aira er ismaner og kan skabe
is, og Ulk er fanger. De tåler ikke varme, og de er
afhængige af isens beståen. En dag fortæller Ulk,
at byen Tild er begyndt at smelte, og ismanerne er
forsvundet. Nu skal Aira bruge sine evner.
En virkelig god bog med flotte illustrationer.

LÆS HØJT

En episk fortælling om tis og trolddom
1. del af Geminiforbandelsen
Af Kim Ace Nielsen

LÆS SELV
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Rasmus bor hos en plejefamilie. Han har ingen
venner, men ved alt om fantasy. I skolen holder de
andre børn ham udenfor. Og værst af alt, han tisser
i sengen om natten! Men så møder han Xander, og
de havner ved et uheld i et vildt parallelunivers fyldt
med mørk magi uden at ane, hvad der foregår.
En historie uden rolige øjeblikke.
LÆS HØJT FOR 8-11 ÅR

Kronen

1. del af Spejlet fra Venedig
Af Mette Klint

Malthe på 14 år skal bo tre uger hos sin farmor.
På hans værelse er der et stort, gammelt spejl,
der viser sig at være en portal til landet Gidenev.
Her skal Malthe finde alt sit mod for at stjæle
dronningens magiske krone. Heldigvis får han hjælp
af sine nye venner; Toll, Fifl og pigen Tess. Men
det er ikke uden problemer at beskytte en magtfuld
genstand som Kronen.

LÆS HØJT

LÆS HØJT FOR 9-12 ÅR

Drømmeslot

Af Kenneth Bøgh Andersen

LÆS HØJT

Zagors ur

1. del af En verden i frygt
Af Bjarke Schjødt Larsen

Theo og Max får ved et tilfælde fat i et
mystisk ur. Uret er magisk og sender dem
en tur i helvede, hvor de bliver jagtet af en
ond djævel. Hvis de ikke kan løse urets
gåde, kommer de aldrig hjem igen.
En uhyggelig gyserserie for dem,
LÆS SELV
der tør.
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LÆS SELV FOR 8-10 ÅR - LIX 9

Tilly og bogvandrerne

LÆS HØJT

1. del af Den magiske boghandel
af Anna James

10-årige Leo er bange for mørket og drømmer om
monstre. Han finder en magisk snekugle, som viser
sig at være en portal til en snedækket verden. Her
møder han Alf, som leder efter en bedste ven. Leo
elsker at være sammen med Alf i en eventyrverden,
hvor man kan få ønsker opfyldt. For i sådan en
drømmeverden, bor der jo ingen monstre.
En fin bog om mod og ensomhed med
illustrationer i fine farver.

Tilly er bogvandrer og kan læse karakterer ud af
bøgerne. Sammen med sin ven Oscar præsenterer
Tillys morfar børnene for Underbiblioteket, hvor
bibliotekaren Enoch Chalk holder styr på alle
verdens bogvandrere. Han prøver at sætte en
stopper for Tilly og Oscars eventyr i bøgernes
verdener - men intet er, som det ser ud.
En forrygende bog med masser af referencer til
andre dejlige bøger.

LÆS HØJT FOR 6-10 ÅR

LÆS HØJT FOR 8-12 ÅR

Isens krystal

Mio min mio

1. del af Henry og det magiske atlas
Af Lene Møller Jørgensen
Det ene øjeblik leger Henry og Ofelia i
en forladt campingvogn, og det næste
øjeblik befinder de sig i en sneklædt
verden. Her er der ulve, der hyler, og en
dreng, der har brug for hjælp. Hvordan
finder de hjem igen?
En serie fyldt med spændende
tidsrejser og magiske eventyr.
LÆS SELV FOR 8-11 ÅR - LIX 13

Af Astrid Lindgren, ved Kina Bodenhoff

LÆS SELV
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Mio bor i Stockholm, men en aften ender han i
’Landet i det fjerne’, hvor han er en kongesøn, der
må alt. Undtagen at krydse Morgenlysets bro. På
den anden side regerer den onde ridder Kato, der
med sit stenhjerte knuser viljen hos mennesker
og dyr. Spådommen siger, at et drengebarn af
kongeligt blod kan dræbe ridder Kato. Derfor må
Mio finde alt sit mod og drage af sted.
En vedkommende gendigtning prydet med
vidunderlige illustrationer.
LÆS HØJT FOR 7-10 ÅR

Flotte grafiske
fortællinger
Ned i dybet

1. del af Krypto
Af Hans Jørgen Sandnes

Skovens hjerte

1. del af Animal Jack
Af Kid Toussaint

Jack er stum, men han kan trylle sig om til et hvilket
som helst dyr, som passer til situationen. Men det
gør ham utroligt nok ikke vildt populær i skolen.
Førend børnene i skolen begynder at forsvinde. Nu
bliver Jacks evner uundværlige.
En smuk bog i skønne farver uden en masse
tekst.

LÆS
SAMMEN

Ophelia skal flytte ind hos en plejefamilie i kystbyen
Saltvik. Hendes største interesse er kryptozoologi,
der beskæftiger sig med mytologiske eller uddøde
dyr. En nat ser hun noget mystisk bevæge sig ude
på havet. Hvad er det, der bor under overfladen?
En flot fortælling fyldt med spændende
havvæsner.

LÆS
SAMMEN

LÆS SAMMEN FOR 8-11 ÅR

Stjerne – en historie fra Nordlys
Af Malin Falck

LÆS SAMMEN FOR 9-12 ÅR
LÆS
SAMMEN

Snekatteprinsen
Af Dina Norlund

LÆS
SAMMEN

I en magisk verden hersker snekattene. De har en
lang række af stolte konger, men ingen krone. Syv
er den yngste snekatteprins, og efter farens død
begiver han sig ud på en farefuld rejse for at finde
den magiske kongekrone og bryde en forbandelse.
Flot tegnet historie om natur, venskab og talende
dyr.

LÆS SAMMEN FOR 7-10 ÅR

Velkommen til Pandorien
1. del af Spilledåsen
Af Gijé

Nola har mistet sin mor. I fødselsdagsgave får hun
morens magiske spilledåse, hvori der er en lille pige,
som vinker til hende. Nola låser sig ind i spilledåsen
og ankommer til landet Pandorien, som gemmer på
mange hemmeligheder – også om hendes mor.
Et tegneserieeventyr, der svømmer over af
detaljer og skønne farver.

LÆS SAMMEN FOR 8-11 ÅR

Det første møde

1. del af Spøgelsesven
Af Michelle Tolo

LÆS

SAMMEN
Magnus er flyttet til en ny by, og han savner en
ven. Spøgelsespigen Saga gemmer på en dyster
hemmelighed, hun ikke kan slippe fri af. Deres veje
krydses i denne flotte tegneserieroman om magiske
væsner, gamle mysterier og nye venskaber.
LÆS
SAMMEN

LÆS SAMMEN FOR 8-12 ÅR

En dag bliver jeg fantastikolog!
1. del af Magiline
Af Sylvia Douyé & Paola Antista

LÆS SAMMEN FOR 8-11 ÅR
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Det er juleaftensdag, og 7-årige Sonja vågner op
til en skattejagt fra sin onkel Henrik. Han er i stand
til at rejse til den magiske Jotundal, hvor der findes
storslået natur, talende dyr og trolde. Hvilken gave
gemmer sig mon til Sonja for enden af alle sporene?
En flot og magisk tegneserie fra Nordlysuniverset.

LÆS
SAMMEN

Forsvind ind i en vidunderlig verden af magiske
skabninger. Magiline begynder på skolen for
kryptozoologi for at udvikle sin lidenskab for
forunderlige dyr. Hun møder også feer, vampyrer,
gorgoner og kryptider. Da nogle af pigerne i klassen
forsvinder, må Magiline bryde alle regler for at hjælpe.
LÆS SAMMEN FOR 9-11 ÅR

