David Meinke

Ordenen

Hvem gjorde det?

Broderskabets mørke og kyniske kræfter har stor indflydelse på
Fjordsanatoriet, dette får den unge læge Erik, den psykiatriske

Magnus Nordin

patient Inger og rigmandssønnen Gil at mærke, i hver sin tidspe-

Prinsessen og morderen

riode. Er det muligt at slippe ud af broderskabets klør?

Nina er ved at tilpasse sig en ny 8. klasse efter hendes familie
igen er flyttet. Det hele starter ok med veninderfnidder og forel-

Magnus Nordin

skelser, men snart er langt alvorlige ting på vej og snart finder

Forfølgeren

Nina ud af at der er en morder på spil.

Malin ved ikke, at hun bliver iagttaget af en ukendt mand, der
er forelsket i hende og som overvejer at tage drastiske midler i

Niall James

brug for at få hende. En dag forsøger han at kidnappe hende og

Min fars morder

det er ikke kun Malins liv der bliver forandret ved den handling.

Finn Maguires stedfar er blevet myrdet og hvem er mere nærliggende at mistænke end hans ordblinde, narkodømte taber af

Gail Giles

en stedsøn. Snart er Finn omgivet af gangsteroverhovedet Gu-

Døde piger skriver ikke breve

vernøren, den korrupte betjent Pendergrast og den spændende

Sunnys storesøster, Jazz, er død ved en brand i New York. Jazz

og eksotiske Zoe. Vil det lykkes ham at finde og fælde sin fars

var familiens centrum, den der var elsket allerhøjst af alle, også

morder, når alle odds er imod ham?

af Sunny. En dag kommer der et brev fra Jazz, hvor hun skriver
at hun kommer på besøg, men er pigen, der kommer og som ved

Ina Bruhn, David Meinke og Caroline Ørsum

alt om dem, virkelig Jazz?

Genstart-serien
Serien handler om en flok venner og deres liv på gymnasiet.

Hanne Elisabeth Schultz

Alting forandres da en af vennerne forsvinder og de andre efter-

Pigen der vidste for meget

lades med en masse ubesvarede spørgsmål. Vennerne håndterer

Da 16-årige Naja og hendes veninde Simone med et fotoapparat

tabet forskelligt, ens for alle er, at de bliver introduceret for

med telelinse lurer på den lækre fyr i huset overfor, ser de mor-

forskellige former for kriminalitet, stoffer og vold.

det på en unge pige. De vil presse morderen til at melde sig selv,
men så opdager han pludselig, hvem de er ...

Dennis Jürgensen

De hængte mænds hus

Seriemordere

Året er 1928 og vi befinder os i USA. Harry Norton er privatdetektiv og sammen med assistenten Tippi Tulip, skal han forsøge

Barry Lyga

at opklare en rutinesag. Sagen udvikler sig dog hurtigt og snart

Game (I hunt killers, 1)

står de overfor en dommedagskult, som planlægger at rejse

Jazz er 17 år, kærester med Connie og bedste venner med

mørke kræfter med jorden som indsats.

Howie. Han er også søn af USA’s mest berygtede seriemorder og
er vokset op med at lære alverdens grusomme måder at slå ihjel

Lasse Bak Sørensen

på. Jazz vil gerne hjælpe politiet med at opklare flere mord, der

Medusas øje

minder om den måde hans far slog ihjel på og snart er Jazz og

Tvillingesøstrene Jo og Mag overhører ved et tilfælde, at præsten

hans venner i alvorlig fare.

i Roskilde Domkirke skjuler en flygtningefamilie. Da præsten
skydes under en gudstjeneste, bliver de rodet ind i mord, og

Graham McNamee

deres nye viden åbner en afgrund under deres ellers trygge

Blind panik

teenageliv.

Duncan er 17 år og har fået sommerferiejob på et hittegodskontor dybt nede under Torontos metro. En dag falder Duncan over

Mats Wahl

en dagbog fra en psykopat, der røber en serie planlagte mord.

Den usynlige

Kan Duncan nå og gribe ind i tide?

I en lille svensk by forsvinder 16-årige Hilmer. Kriminalbetjent
Fors skal forsøge at finde ud af, hvad der er sket, og fatter mis-

Robert Cormier

tanke til en gruppe unge med nynazistiske tilbøjeligheder.

Længsel efter ømhed
15-årige Lori er flygtet fra sit hjem der er i følelsesmæssig op-

Mats Berggren

løsning. Hun opsøger den 18-årige Eric, der lige er blevet løsladt

Onsdag aften lige før syv

fra ungdomsfængsel. Hvad Lori ikke ved, er at Eric tidligere har

6 klassekammerater, med meget forskellige baggrund, bliver alle

myrdet tre unge piger – bliver Lori den næste?

berørt da en af dem bliver myrdet. Hvilke hændelser gik op til
mordet og hvem gjorde det?

Hævn og selvtægt

Marie Østergaard-Knudsen

I sommers (En Jansson & Post-krimi, 1)
Albertes mor har begået selvmord, eller det er i hvert fald den

Magnus Nordin

historie Alberte har fået fortalt. Hun er aldrig rigtig kommet sig

Afgrundens engle

over tabet og da hun en dag finder morens selvmordsbrev går

Unge piger forsvinder og politiet står på bar bund. En gymna-

det for alvor op for Alberte at noget er helt galt.

sielærer og tre elever har dannet gruppen ”Afgrundens engle”
som udøver retfærdighed på deres egen måde, men kan de nå at

Pernille Eybye

redde den senest forsvundne pige fra sin grumme skæbne?

For foden af trappen
Samson er flyttet til en ny by sammen med sin familie. Til

Jørn Jensen

Samsons overraskelse er han dog ikke den eneste beboer på sit

Pigen der ville have hævn (Hævnens labyrint, 1)

nye værelse. Den 15-årige Ella bor der nemlig også – der er bare

Liv er blevet overfaldet af en gruppe drenge. Hun kan ikke

lige en ting omkring Ella, hun er død og får ikke fred før hendes

komme videre i livet før hun har fået hævn. Da nogen antænder

morder er fundet og hun er overbevidst om af en af hendes ven-

en container i Livs baggård, begynder Liv selv at efterforske

ner er den skyldige.

drengebanden og hun får fat i en mobil med afslørende filer.

Robert Cormier
Carsten Folke Møller

Helte

Hævn

Francis er vendt hjem til Monument i Massachusetts fra fronten

Victor er på efterskole, men kommer hjem i påskeferien og

med et vansiret ansigt. Han vender hjem for at møde sin gamle

finder sin ellers glade og kreative lillesøster vred og indelukket.

helt, Larry LaSalle, en elsket og respekteret krigshelt, ligesom

Han kan slet ikke kende hende og beslutter sig derfor at finde

Francis selv. Francis er dog ikke vendt hjem for at udvise sin

ud af, hvad der er sket med hende. Den sandhed han finder, sæt-

respekt, men for at få hævn over den mand, som ødelagde hans

ter dog voldsomme begivenheder i gang.

unge kærlighed.

Linette Jensen

Lois Duncan

Døden på Vestvolden

Jeg ved hvad der skete sidste sommer

Sebbe er bedste venner med Nico. Sebbes verden styrter i grus

Fire unge mennesker gemmer på en frygtelig hemmelig: en som-

den dag Nico findes dræbt på Vestvolden i Brøndby, hvor de bor.

meraften kørte de en 10-årig dreng ihjel og flygtede fra stedet.

Politiets efterforskning går for langsomt, så Sebbe og vennerne

Det de ikke havde regnet med, er at én kender deres hemmelig-

går selv i gang – men hvem kan de stole på? Og hvem var Nico

hed og vil have hævn for den tragiske sommeraften!

egentlig?

Spionage

Anthony Horowitz

Stormbreaker (Alex Rider, 1)
Alex har fået at vide at hans onkel døde i en bilulykke, men da

Robert Muchamore

Alex finder forruden på bilen gennemhullet af skudhuller, ved

Ilddåb (CHERUB, 1)

Alex at der er noget galt. Han bliver agent for den britiske efter-

Da 12-årige James bliver forældreløs, bliver han kontaktet af

retningstjeneste og får som mission at finde ud af hvilken rolle

CHERUP, en hemmelig organisation, der uddanner børn til spio-

rigmanden Herod Sayles spiller i mordet på onklen.

ner. James bliver deres nyeste rekrut og efter 100 dages hård
træning bliver han sendt ud på sin første mission: at afsløre et

Kate Wild

terrorangreb på et olietopmøde.

Kampnat (Fight Game, 1)
Da teenage-sigøjneren Freedom Smith bliver anholdt, slår han en

Jacob Weinreich

aftale af med politiet – i stedet for at komme i fængsel skal han

Dødens skygge (Skorpionen, 1)

gå undercover og hjælpe med til at infiltrere en undergrunds

Ida arbejder på et hotel mens hun går i skole. En dag møder hun

kamp klub. Snart kommer Freedoms boksingevner til at stå sin

den farlige, men tiltrækkende Daniel og de indleder et forhold.

prøve – for der hvor han er kommet hen kæmpes der til døden.

På grund af Daniel er Ida snart blandet ind i en narkosag og hun
har pludselig både russiske gangstere og PET på nakken.

Dennis Jürgensen

Et Grimm’t eventyr
Andrew Taylor

Tre kedelige kontormænd hverves som hemmelige agenter. De

Farligt snapshot

bliver omdannet til barske cypertudser, som ved hjælp af en hy-

Drengen Chris Dalham hjælpes af den unge, amerikanske pige

perantidelifibrikutermidonarator, også kaldet en kaminvrøvler,

Smith, med at opklare det spændende mysterium om et katte-

bliver sendt ind i Grimms eventyr for at redde verden.

mord, et attentat på en ældre dame, spionage og meget mere.

Allen Zadoff

Boy Nobody
Den hemmelige organisation ”Programmet” laver børn og unge
om til soldater. Boy Nobody er 16 år og soldat. I ”Programmet”
har han læst at adskille følelser og handling fra hinanden, men
da han bliver sendt til New York og møder Samara, bliver det
svært.

Stop tyven!

Steen Føge

Fluen
Niller og Vita overværer et indbrud og overfald hos skolekam-

Gitte Winther Graugaard

meraten William. Børnene følger indbrudstyven, de kalder Fluen.

Skumle skiderikker og lyserøde skyer

Da de kommer for tæt på, bliver de fanget og transporteret til et

Amalie og Emma skal på hike på deres sommerlejr med spej-

skur, hvor banden har hovedkvarter. En politimand, der arbejder

derne og det starter godt, indtil Amalie finder nogle blodspor

”under cover” i gruppen, hjælper børnene.

og en smadret rude i et sommerhus. Her har været indbrud og
de når lige at komme ud inden røverne kommer tilbage. Amalies

G. P. Taylor

sommerferie bliver præget af de oplevelser og hun er bange for

Dopple Ganger-fortællingerne: Flugten

at røverne skal komme efter hende – for hun tog noget i som-

Dopple Ganger-tvillingerne bor på et børnehjem og er nogle

merhuset som røverne skal bruge!

værre ballademagere. De roder sig ud i alle mulige farlige ting
og snart må de flygte fra børnehjemmet sammen med en ny ven,

Bjarne Reuter

men det er ikke til at sige hvem man kan stole på.

Mikado
Vennerne Lau, Tom og Freja skal skrive et manuskript til en

David Gilman

film, de skal indspille i skolen. Da de skal kopiere manuskriptet,

Iskloen

falder de over en plan for et røveri – og så får de travlt!

Max Gordon er på flugt fra politiet fordi han er uskyldigt anklaget for mord. Derudover bliver han også jagtet af lejemordere,

Salla Simukka

fordi han er kommet på sporet af en vanvittig forbryder. Nu skal

Rød som blod

Max forhindre en voldsom naturkatastrofe i Europa.

Lumikki er teenager og har haft en hård opvækst. Hun har lært
kun at stole på sig selv og holde sig i baggrunden. En dag finder
hun hundredvis af blodbestænkte eurosedler og før hun får set
sig om, er hun hvirvlet ind i international narkohandel og på
flugt.
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