
GODE SERIER
TIL UDSKOLINGEN



Paladin Profetien 
af Mark Frost

Nu får du alt det bedste fra Harry Potter og 
X-Men samlet i én serie! 

Da Will starter på en helt særlig kostskole, bliver 
han kastet ud i et liv fyldt med monstre, mystik 
og gamle profetier. 

Spørgsmålet er bare: kan Wills evner redde ham 
i mørket? 

PALADIN 
PROFETIEN

Søg efter serien

1: Paladin Profetien
2: Alliancen
3: Arven



Stjernekys
af Line Kyed Knudsen

Druk, fester, kærlighed og veninder. Det er 
jo en opskrift på drama!

Følg Mies turbulente liv, når hun starter i 
gymnasiet og skal finde ud af, hvem hun er. 

Og så er der også lige bandet og 
drømmene om at blive verdenskendt. Men 
hvem ved? Alt kan jo ske, når man starter 
et nyt sted...

STJERNEKYS

Søg efter serien

1: Toner i natten
2: Lyden af vinger
3: Sangen fra hjertet



SPURT

Leder du ofte efter Young Adult bøger? Så grib en 
bog fra SPURT-serien! 

Her finder du de helt store dilemmaer, forelskelse 
og sorger - alle skrevet i et overskueligt niveau 
uden at fjerne spændingen. 

Det er bøger til alle: Store historier, kort fortalt.   

SPURT

Søg efter serien

Jeg siger det
Alt for dig
Berørte Katrine
Det er bare kærlighed
Had mig, elsk mig
En god dreng

Halal
Helt som de andre
Haram
Dyt båt coconut
Død mand stå
Hvem fanden er Bruno?



Slettet 
af Teri Terry

Du vågner på hospitalet, omgivet af 
fremmede mennesker og uden så meget 
som en anelse om, hvem du er, eller 
hvorfor du er der. Hvad gør du nu? 

For Kyla bliver det starten på en hård 
kamp for overlevelse og håbet om at 
genfinde sig selv. Men hvem kan du stole 
på, når du ikke engang ved, hvem du er?

SLETTET

Søg efter serien

1: Slettet
2: Splittet
3: Knust
0: Sprængt



I hunt killers
af Barry Lyga

Jazz er bange for sig selv... Bange for hvad 
han kan finde på at gøre. Mord ligger i hans 
blod; det er der ingen tvivl om, for hans far er 
verdens mest berømte seriemorder.

Dyk ned i en spændende thriller og stil dig selv 
spørgsmålet: Hvornår går man fra menneske 
til monster?  

I HUNT KILLERS

Søg efter serien

1: I hunt killers
2: Game
3: Blood of my blood


