
GODE SERIER
TIL MELLEMTRINNET



William og Athena 
af Kit A. Rasmussen

Elsker du også Indiana Jones, opdagelser og 
mystiske historier? 

Tag med William og Athena, når de går på 
opdagelse i verden for at finde sandheden 
bag forsvundne mødre, hjemsøgte grave og 
gamle hemmeligheder. Men pas på hvor du 
træder, for vejen er fuld af fælder!

WILLIAM OG 
ATHENA

Søg efter serien

1: Kejserens hemmelighed
2: Gravens forbandelse
3: Prøvelsernes huse
4: Profetens tempel
5: Inkaens offer
6: Labyrintens ritual



Team Gamer
af Natasja Erbillor

CS-GO, Minecraft eller League of Legends. Du 
ved sikkert allerede meget mere om  
gaming end nogen anden!

Nu kan du følge Team Gamer i deres jagt på 
de helt store trofæer og sejre. Måske kan de 
blive den næste Astralis? 

TEAM GAMER

Søg efter serien

1: Et nyt hold
2: Turnering i klubben
3: Bootcamp
4: Anden runde
5: Finalen



Pigeliv
af Sara Ejersbo

En lille hvid løgn kan pludselig vokse sig 
kæmpe, og den helt store kærlighed kan 
ende med at gøre rigtig ondt. Men så 
længe, du har de bedste veninder, kan du 
klare alt! Eller hvad? 

Følg med i pigeliv når #drama og 
#kærlighed mixes sammen i en ægte 
veninde-serie. 

PIGELIV

Søg efter serien

1: Klassens dronning
2: Emmas hemmelighed
3: Youtuber for en dag

Pigeliv love 1: Den magiske sommer
Pigelive love 2: Farlig forelskelse



Drømme og driblinger 
af Birgitte Bregnedal

Yes! Bolden rammer perfekt i målet, og 
du får high-fives fra hele holdet, mens de 
råber dit navn... 

Kom helt ind i kampen, når du tager med 
drengene fra Kystby og deres fodboldhold. 
På med fodboldstøvlerne: gør dig klar til 
seje finter og vilde kampe!

DRØMME OG
DRIBLINGER

Søg efter serien

1. Den nye træner
2: Pinlige fædre
3: Bænk eller bane?
4: Mål under pres
5: Kampen på kanten
6: Årets spiller
7: Træn! Træn! Træn!



Svingens mørke verden 
af Arne Svingen

Du vil bare gerne læse en hyggelig 
historie, hvor du ikke ligger søvnløs 
bagefter… 

Så skal du kigge et andet sted! Her er 
der ingen små søde spøgelser. I stedet 
er der fyldt med ægte uhygge, klamme 
historier og kuldegys. Spørgsmålet er 
bare: Tør du?  

SVINGENS MØRKE 

VERDEN

Søg efter serien

Kappen
Den døde onkel
Ondskabens kælder
Optagelsesprøven
Bødlerne på kirkegården
Manden med seks fingre
Hele alene hjemme
Den onde lærer
Den vanartede elev
Skattekortet


