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Fantasy 
Læs højt for de 5-10-årige

Fantasy er for alle og slet ikke 
til at komme uden om. His-
torierne handler om kampen 
mellem det gode og det onde 
- de store fortællinger, som 
er evigt aktuelle. De mindste 
vil også høre om ildspyende 
drager, magiske besværgelser 
og magtfulde troldmænd! Men 
hvad gør man, når ens 6-årige 
kræver historien om Ringenes 
Herre, selvom der stadig er et 
par år, til han er helt klar til at 
høre den barske historie om 
Gandalf, Sauron og Frodo?
I denne liste er der et udpluk 
af fantasybøger, som ikke 
blot er for de 5-10-åriges ører 
men for hele familiens. Her er 
fantastiske serier om trunter, 
underjordiske alfer og to mil-
limeter høje mimimoysere, 
hæsblæsende fortællinger 
om trehovedet drager, hekse-
jægere og en ret så ondsindet 
hadmunk, og spændende his-
torier om heltemodige elver-
børn, 12-årige djinner med vis-
domstænder og en helt særlig 
grisepasserassistent.
Alt sammen bøger som kan 
tilfredsstille de mindstes behov 
for fantasy, og som er gode for 
hele familien at samles om. 
God læselyst!

Lisbeth Bundesen 
& Marion Tirsgaard 

Alfer, hekse 
og traespringere
for de 5-6-årige 

Arthur og MiniMoyserne
af Luc Besson - 223 s.
Arthurs bedstefar er på mystisk vis 
forsvundet, og den skrupelløse Hr. 
Davido vil sætte Arthurs bedstemor på 
gaden. Arthur må finde den skat, som 
hans bedstefar har gemt i baghaven! 
Arthur beslutter sig for at bede de 
to millimeter høje Minimoysere om 
hjælp. De må da vide, hvor skatten er!
Læs også Arthur og den forbudte by; Arthur 
og Maltazars hævn; Arthur og den store 
krig 

August går i gleMMebogen
af Erik Barfoed - 179 s. Illustreret
I et land bag ved kosteskabet i fritids-
hjemmet findes der en verden fuld 
af glemte ting og personer. Det er et 
uhyggeligt sted, befolket af skræm-
mende væsner, men August er nødt til 
at overvinde sin skræk, for at finde og 
hjælpe sin bedste ven ud af Borteher-
skerens kløer. Heldigvis er han ikke 
helt alene.

Djævelens træ (titAniA 1)
af Shane Brox - 91 s. Illustreret 
Alfernes underjordiske rige er i fare. 
De grå uvingede er ude efter Den 
Gyldne Fontæne - alfernes kilde til 
evig ungdom. Menneskebarnet Guen-
dolen er den udvalgte, der skal bringe 
Den Gyldne Fontæne i sikkerhed, og i 
Alfernes rige lover hun at vogte over 
fontænen. Med livet som indsats begi-
ver sig hun ud på en farefuld færd for 
at bringe kilden tilbage til Overjorden.

Det heMMelige lAnD
af Jane Johnson - 256 s. Illustreret
Bens største ønske er at eje de to 
kampfisk, som han har set i Mr. 
Dobbs’ dyrehandel, men da han vil 
købe fiskene, går det ikke helt som 
planlagt. En talende kat slår kløerne 
i Ben og overtaler ham til at redde 
alle dyrene tilbage til Det hemmelige 
land, hvor Mr. Dobbs har importeret 
dem fra.
Læs også Dronningen vender tilbage

Prinsen 
(Pigerne frA norDsletten 1)
af Line Kyed Knudsen - 164 s. 
Tre piger flygter fra et børnehjem, 
hvor en ond kvinde er forstander. Da 
det ser allersortest ud, møder de en 
prinsesse, og en tid er alting godt, 
men heksene i det hæslige slot ved 
havet har bortført prinsen, så pigerne 
må hjælpe, selvom de risikerer selv at 
blive taget til fange.
Læs også Heksedronningen; Troldmanden 

Prinsen Af PæreMosen 
af Bodil El Jørgensen - 158 s. Illustreret 
En heks har slået sig ned i mosen nær 
landsbyen, hvor Julius bor, og hun er 
ude på noget ondt. Julius bliver hek-
sejægerens hjælper, men heksen er 
farlig, og der skal masser af mod til at 
standse hende, før hun får held med 
sine onde hensigter.
Læs også Hekserekorden; Det grønne 
kryds; Mirakelbrillen

Den stjålne sten (grønnesø 1)
af Josefine Ottesen - 135 s.
Trunter, træspringere, stjernesamlere 
og bakkefolk lever fredeligt sammen 
i den lille dal indtil en dag, da deres 
hellige fredssten bliver stjålet. Den 
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må de for enhver pris have tilbage! 
Pil, en lille trunte, bliver sendt ud på 
den farlige rejse for at finde den og 
føre den tilbage til dalen, selvom hun 
hverken er særlig stærk eller særlig 
modig.
Læs også Visdommens vogter; Soltårerne
 

Monsterjaegere, hobbitter 
og dragedraebere
for de 7-8-årige 

bloDets bånD (MonsterPigen 1)
af Stefan Ljungqvist - 125 s. Illustreret
Om natten, når Mira forvandler sig til 
et monster med sort pels, lange gule 
negle og sylespidse tænder, spekule-
rer hun på, hvem hun mon er. Da Mira 
på sin 11 års fødselsdag får et sølvur 
med inskriptionen “tag dig i agt for 
monsterkontoret” af sin ukendte mor-
bror Lopus, går sandheden langsomt 
op for hende. Hun er et monster, og 
monsterkontorets jægere er ude efter 
hende.

DisA i norDlysets lAnD 
af Marianne Gade - 56 s. Illustreret 
Disa er 10 år og har altid boet på 
børnehjemmet. Så en dag sker det: 
Hendes rigtige mor og far kommer for 
at hente hende, men de opfører sig 
mærkeligt, og de har brug for hende 
til at gøre noget for sig - hun har 
nemlig evnen til at se og tale med de 
usynlige. 
Let at læse 
Læs også Disa og det skjulte folk; Disas 
kamp

DrAgerytteren 
af Cornelia Funke - 381 s.
I dragernes dal hersker fred og ro, 
men freden trues: Menneskene 
nærmer sig med deres larmende 
maskiner. Et nyt og bedre levested må 
findes til drager og bjergtrolde, og i 
et gammelt sagn fortælles om et land 
kaldet “Himmelranden”, hvor menne-
skene aldrig kan komme. Dragen Lung 
og bjergetrolden Svovlhat beslutter sig 
til at finde det land.

engelbert Den enorMe 
(MøggårD 1)
af Paul Stewart og Chris Riddell 
- 145 s. Illustreret
Joe er en helt almindelig dreng, der 
en dag bliver suget ind i en busk og 
havner i landet Møggård. Troldman-
den Randalf den Vise har brug for en 
heltemodig kriger, og Joe udstyres 
mod sin vilje som én af slagsen og 
sendes ud for at bekæmpe Engelbert 
den Enorme, der skræmmer livet af 
alle i Møggård ved at klemme fårene 
på maven!
Læs også Drager i farvandet; Doktor Pjevs 
af Fniselund

filiPPAs DrAgefærD
Af Esther Rützou - 204 s.
En trehovedet drage over Stolpeby? 
Det kan ikke passe, for i Stolpeby har 
man vedtaget, at drager ikke findes 
- og heller ikke Julen eller eventyr og 
fantasi. Men Filippa ser dragen, og 
pludselig er hun selv midt i et eventyr 
befolket af drager, dværge, talende 
dyr og prinser, og det bliver temmelig 
farligt!
Læs også Filippa og dværgekrigen

fjellA floDfArt
af Paul Stewart og Chris Riddell 
- 219 s. Illustreret
Fjella Flodfart er ude at sejle på De 
Syv Have sammen med sin familie. 
Fjella oplever mange eventyr og stø-
der på mange spøjse typer ombord på 
SS Konkylien, bl.a. den sleske løjtnant 
Smiisch-Krispt, som Fjella ikke bryder 
sig det fjerneste om og den underlige 
mand fra kahyt nr. 21, som altid går 
med solbriller, og som aldrig ytrer et 
ord.
Læs også Ingolf Trane 

hobbitten ( forhistorien til 
“eventyret oM ringenes herre”)
af J.R.R. Tolkien - 288 s. Illustreret
I en verden fyldt med troldmænd, dra-
ger, dværge og orker bor hobbitterne. 
Et lille, hyggeligt folk, som bestemt ikke 
bryder sig om eventyr. Men en af dem, 
Bilbo Sækker, kommer alligevel ud på 
en fantastisk rejse for at stjæle fra en 
drage. Undervejs finder han den fortryl-
lede ring, som i bøgerne om “Ringenes 
herre” sender Frodo ud på eventyr.

KlAssens nye Dreng 
(DrAgerDræber-AKADeMiet 1)
af Kate McMullan - 103 s. Illustreret
Wiglafs 12 brødre er evig og altid på 
nakken af ham, så da en troubadur 
fortæller Wiglaf, at han er født til at 
være en helt, tøver Wiglaf ikke et 
sekund! Han starter på Dragedræber-
akademiet. En ganske god idé for 
dragedræbere er vaskeægte helte; 
men der er et problem: Wiglaf ikke 
kan tåle synet af blod, og det er ikke 
det bedste udgangspunkt, når man 
sendes ud for at dræbe en drage... 
Læs også Dragedamens hævn; Udflugt til 
Dommedagshulen; Wiglaf skal giftes 
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MAgiK (sePtiMus heAP 1)
af Angie Sage - 581 s. Illustreret
Troldmandsfamilien Heap mister deres 
søn som spæd. Samme nat finder 
Silas Heap en nyfødt pige i skoven. Fa-
milien tager pigen til sig, men først år 
senere opdager de, at de skjuler den 
myrdede Dronnings datter. Sammen 
med en troldkvinde, et genfærd og en 
dreng ved navn “nr. 412” flygter de 
for at redde prinsessen fra den onde 
Dom Daniel.
Læs også Flyveri; Alkymik

Det MAgisKe sKib 
(Det sunKne Kongerige 1)
Af Kim Wilkins - 77 s. Illustreret 
Asa og Rollo lever i skjul for den onde 
troldmand Flood, som har dræbt 
deres far og mor. Da de får at vide, at 
deres lillesøster Una er i live, bortført 
af Flood, beslutter de sig til at befri 
hende. Et magisk skib kan hjælpe dem 
og skjule dem for Floods spioner.
Let at læse 
Læs også Havets tyve

Det MystisKe sKib 
af Niklas Krog- 119 s. Illustreret
Da Joar kommer hjem fra en fisketur, 
er hans landsby helt tom for 
mennesker, han er helt 
alene. En ond troldmand 
har brugt sin kraft til at 
bortføre alle beboerne, 
så Joar beslutter at finde
troldmanden og befri dem. 
Heldigvis møder han pigen 
Mira, som også kender lidt til trold-
dom.
Let at læse

PrinsesseAKADeMiet
af Shannon Hale - 299 s.
Livet i landsbyen ved stenbruddet er 
hårdt og fattigt, men en dag forandres 
det fuldstændigt, da alle de store 
piger bliver sendt til en særlig skole, 
“Prinsesseakademiet”, for at uddanne 
sig. Kronprinsen ønsker nemlig at 
vælge en af dem til sin kommende 
dronning. Mira er lille af sin alder, 
men hun har en magisk evne, som vi-
ser sig nyttig, og i sidste ende redder 
den dem alle fra døden. 

tArAns første rejse 
(KAMPen oM lAnDet PryDAin 1)
af Lloyd Alexander - 155 s.
Taran er grisepasserassistent hos trold-
manden Dallben, men han vil være 
troldmandens lærling. Hvad han ikke 
ved er, at han er forudbestemt til at 
bekæmpe den ondeste onde af alle: 
Den hornede konge og hans sorte rid-
dere! Det hele begynder, da orakelgri-
sen stikker af fra ham... 
Læs også Taran og mørkeridderne; Taran 
og borgen på øen; Taran vandringsmand; 
Kong Taran

trolDMAnDens nevø 
(nArniA 1) 
af C.S.Lewis - 186 s.
Polly og Digory kommer ved en fejl-
tagelse til at gå ind i Digorys uhyg-
gelige onkel Andrews arbejdsværelse. 
Onkel Andrew narrer Polly til at røre 
ved en gul ring, og pludselig er hun 
forsvundet! Digory er nødt til at følge 
efter, for at redde hende, 
og så er vi midt i even-
tyret om landet Narnia.
Læs også Løven, heksen 
og garderobeskabet; 
Hesten og drengen; 
Prins Caspian; Morgen-
vandrerens rejse; 
Sølvstolen; Det sidste slag

ørKenPigen 
(Den sorte sAfir 1) 
af Cecilie Eken 
- 68 s. Illustreret 
Aramiel lever et 
behageligt liv i en 
oaseby hos sin onkel, 
da han første gang 
møder Sif fra ørkenfolket. 
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Sif vil have Aramiel til at hjælpe sig 
med at tyde den hemmelige skrift på 
en æske, hun har stjålet fra ørkenrø-
vere. Men selvom hun kan forvandle 
sig til alle slags dyr, bliver de 
opdaget og forfulgt af 
de morderiske røvere.
Let at læse. 
Læs også Den mørke vej 

Troldmaend, vinterbjorne 
og et kursus i Dragonologi
For de 9-10-årige 

AKhenAtons heMMeligheD 
(lAMPens børn 1)
af P. B. Kerr - 323 s.
Da tvillingerne John og Philippa 
pludselig udvikler visdomstænder og 
får mærkelige evner, som de ikke har 
helt kontrol over, sendes de til djin-

noplæring hos deres onkel Nimrod. 
Den mystiske onkel tager dem med 
til Egypten, hvor de lærer at beher-
ske deres evner - noget, de får snart 
brug for, da onde kræfter er ude efter 
Akhenatons Hemmelighed.
Læs også Den blå djinn af Babylon; Kobra-
kongen fra Kathmandu 

blæKhjerte 1
af Cornelia Funke- 271 s.
Meggie bor sammen med sin far 
Mo, der er bogbinder. Da en frem-
med en nat opsøger Meggie og Mo, 
går det op for Meggie, at hendes far 
har en hemmelighed, som han har 
holdt skjult i mange år. Når han læser 
højt kan han læse personer og ting 
fra bøger ind i den virkelige verden. 
Mo læste for mange år siden højt af 
romanen Blækhjerte og gjorde med et 
krigsherren Capricorn levende, og nu 
er Capricorn på jagt efter Mo og hans 
særlige evne.
Læs også Blækhjerte 2 

Det blå lys 
(striDen oM nAtKrystAllerne 1)
af Bent Jakobsen - 294 s. Illustreret
Der sker mærkelige ting i landsbyen - 
og man skal bestemt ikke gå ad stien 
under piletræerne om natten! Der er 
nemlig trolde på spil. Det siges, at en 
troldmand engang slap dem løs ved 
piletræerne. Troldmanden må findes, 
så man kan slippe af med dem igen: 
En lang rejse i troldmandens spor 
begynder.
Læs også Skyggeringen; Stjernedråberne

brøDrene løvehjerte
af Astrid Lindgren - 191 s. Illustreret 
Tvebak kommer efter sin død til den 
dejlige Kirsebærdal i Nangijala, som 
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hans storebror Jonathan før sin død 
har fortalt. I Nangijala bliver han gen-
forenet med Jonathan, men det viser 
sig hurtigt, at alt ikke er så rosenrødt, 
som det burde være i Kirsebærdalen. 
Den ondskabsfulde Tengil spreder 
frygt og terror i landet, og Jonathan 
må tage kampen op.

DrAgens øje 
(DrAgonologi-KrøniKen 1)
af Dugald A. Steer - 248 s. Illustreret
Sommerkursus i Dragonologi! Det er 
hvad Daniel og Beatrice sendes på hos 
den excentriske Dr. Ernest Drake. Midt 
i deres studier af dragerarter og be-
rømte drageforskere bliver de hvirvlet 
ind i jagten på ædelstenen Dragens 
øje. Kan de mon løse gåden og forhin-
dre, at ædelstenen falder i hænderne 
på Dr. Drakes rival Ignatius Cook? 

hævn over hADMunKen
af Ian Ogilvy - 182 s
Forældreløse Mæsling Stub bor hos 
sin frygtelige værge, hadmunken Basil 
Rasselben. Basil ynder at forvandle 
mennesker, som han hader, til små 
stive figurer, som han placerer i hans 
elskede modeljernbane. Da Basil en 
dag forvandler Mæsling begår han en 
alvorlig fejl, for Mæsling finder ud af 
hvordan han kan gøre de andre figurer 
levende, og sammen planlægger de 
en grusom hævn over hadmunken.

Pigen og DrAgen
af Carole Wilkinson - 359 s. Illustreret
Ping bliver som lille solgt til den tyran-
niske Mester Lan, der er ansat til at 
passe på Kejserens drager. Da den ene 
af dragerne dør på grund af Mester 
Lans misrøgt, flygter Ping sammen med 
aldrende drage Danzi gennem Kina. 

Med sig har de en mystisk dragesten og 
i hælene en grusom dragejæger!
Læs også Den lilla drage

Profetiens uDvAlgte 
(PhenoMenA 1)
af Ruben Eliassen - 223 s.
Elverbørnene Alk og Ilke fødes i hem-
melighed og vokser op hos troldman-
den Sha-ra og vinterbjørnen Arol. De 
to elverbørn er profetiens udvalgte, og 
de er bestemt til at redde verden fra 
det ondes magt. Sammen med Sha-ra 
og Arol rejser Alk og Ilke ud på en 
farefuld færd for at opfylde første del 
af Phenomenas profeti.
Læs også Parado’s øje; Det tabte hjerte

rowAn Af rin (rowAn-serien 1) 
af Emily Rodda - 140 s. 
En drage får isen på toppen af bjerget 
til at smelte og løbe ned i dalen, så 
mennesker og dyr kan få vand. Men 
en dag er der ikke mere vand, hvad 
er der sket? Drengen Rowan kommer 
med på den farlige tur op til dragen 
for at finde ud af hvorfor. Rowan er 
nemlig den eneste, som kan læse det 
magiske kort over ruten derop. 
Læs også Rowan og de rejsende; Rowan og 
krystallens vogter; Rowan og Zebak-folket; 
Rowan og bjergets hemmelighed 

sølvvinge
af Kenneth Oppel - 241 s.
Flagermusene er dømt til aldrig at se 
solen. Den lille sølvvingeunge Shade er 
tæt på at blive taget af uglen, da han 
forsøger. Hans far forsvandt, da han 
forsøgte, men legenden fortæller, at 
engang vil det lykkes, og de vil kunne 
flyve om dagen i fred med alle dyr. 
Shade tager en beslutning: Han vil finde 
sin far, og give flokken solen tilbage.
Læs også Solvinge

tiger (De feM forfæDre 1)
af Jeff Stone - 224 s.
Templet er under angreb af den tidli-
gere Kung Fu elev Ying, og de hem-
melige skriftruller er blevet stjålet. 
Grandmasteren er døende, men inden 
de fem Kung Fu elever flygter ud i 
skoven, lover de Grandmasteren, at 
de vil afsløre Yings hemmeligheder og 
forvandle hans hjerte.
Let at læse
Læs også Abe; Slange; Trane; Drage

torDenPulveret
af Ida-Marie Rendtorff - 299 s.
Tias bedste ven Halvar er taget til 
fange af den uhyggelige slangemand 
Tarelf. Han vil blive kastet for slan-
gerne, hvis kongen ikke vil bøje sig 
for Tarelfs krav. Tias eneste chance for 
at redde Halvar er at forklæde sig som 
kongens sendebud ved at bruge sin 
evne til at forvandle sin stemme og 
sit udseende, så hun kan trænge ind i 
Tarelfs borg. 

urchin og De DAnsenDe stjerner 
(KrøniKen oM Mistelten 1)
af M.I. McAllister - 327 s.
Det unge egern ved navn Urchin lever 
et almindeligt liv blandt pindsvin, od-
dere og andre egern fra øen Mistelten, 
da han uventet bliver udvalgt til at 
blive page på slottet. Men samme dag 
myrdes den lille kronprins, der er onde 
magter på spil i riget! Urchin får en 
vigtig rolle i den store kamp, der følger.
Læs også Urchin og Hjertestenen
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