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Twilight 
Har du endnu ikke læst Stefanie Meyers Twilight-serie om Bella, der 
flytter ind ved hendes far og starter på en ny skole, hvor hun løber i 
den super lækre, men mystiske vampyr Edward? 
Så skal bøgerne læses i følgende rækkefølge: 

Twilight  

Nymåne  

Formørkelse  

Daggry 

Twilight-sagaen – den officielle illustrerede guide 
af Stephenie Meyer (99.4)
Flot sat og illustreret bog for superfans med forfatterinterviews, bag-
grundshistorier, samt uddybende skildringer af samtlige vampyrer, 
klaner, mennesker og varulve i Twilight.

Twilight graphic novel - tusmørke 
af Stephenie Meyer 
Flot og medrivende fortælles Bella og Edwards historie i billeder 
holdt i grå og mørke nuancer med små farvestænk hist og pist i 
bogen.

Bree Tanners korte liv efter døden  
af Stephenie Meyer 
Kort mindre romantisk og mere blodig historie om Bree Tanners 
korte liv som vampyr i vampyrhæren, der har sat sig for at angribe 
Bella, Edward og Cullen-klanen. 

Stadig fascineret af Twilightuniverset? 
Så kan du online på Stephenie Meyers hjemmeside finde Edwards 
historie, som endnu ikke er færdigskrevet (på engelsk): 
www.stepheniemeyer.com/midnightsun.html

Vampyrer - blod, død og forelskelse 
Blue Bloods  
af Melissa De la Cruz 
Schuyler hænger ud med barndomsvennen Oliver, da skolens mest 
populære dreng, Jask, pludselig begynder at interesser sig for 
hende. Dette bringer hende tæt på den populære inderkreds på sko-
len, som gemmer på en foruroligende hemmelighed om de udødelig 
Blue Bloods. Et mystisk dødsfald blandt eleverne ryster kredsen og 
Schuyler begynder at grave i fortiden.
Serie: Blue Bloods, Maskerade

Glashuse 
af Rachel Caine
Claire begynder allerede som 16-årig på universitet.  Kollegiet hun 
flytter ind på regeres af Monica og hendes slæng. Det lykkes Claire 
af slippe væk med livet i behold og finde et værelse i Glashuset, 
hvor tre specielle og unikke unge kæmper for at overleve i en by, der 
under overfladen vrimler med vampyrer...
Serietitel: The Morganville vampires 

The vampire diaries - Mørkets brødre  
af L. J. Smith 
Den nye mystiske dreng, Stefan, værdiger ikke skolens ukronede 
dronning Elena et eneste blik. Da Elena sætter sig for at ændre det, 
åbner hun op for en verden af hemmeligheder, uforløst kærlighed, 
blod, fjendskab og død.  
Serie: Mørkets brødre, Kampen, Raseriet, Genforening, Mørkets frem-
brud, Skyggesjæle, Midnat.

Hemmelige liv 
af Gabrielle Poole
De Udvalgte en skræmmende gruppe af rige og smukke elever 
dominerer Darke Akademiet, da Cassie starter som stipendiumelev. 
Rygter og mørke hemmeligheder hænger i luften. Hvem af eleverne 
kan Cassie reelt stole på, da hun begynder at optrævle De Udvalgtes 
grufulde hemmeligheder?
Serietitel : Darke Akademiet
Serie: Hemmelige liv, Blodets bånd
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Frygtens skole 
af Richelle Mead 
Rose forsøger at beskytte veninden Lissa, der nedstammer fra en 
royal vampyrfamilie med specielle evner for magi. På St. Vladimirs 
Akademiet kommer Rose i intensiv træning som beskytter, så hun 
i fremtiden kan forsvare Lissa mod de farlige strigoi vampyrer, 
der stræber Lissa efter livet. Intriger og forbudt kærlighed lurer i 
krogene.
Serietitel: Vampyrakademiet
Serie: Frygtens skole, Bidende kulde, Skyggekysset

Vampyrens mærke 
af P. C. Cast
Zoey må, da hun bliver mærket, flytte fra hendes mor, semikæresten 
Heath og gamle venner ind på Nattens hus – en skole for vampyrer. 
Processen til fuldt udviklet vampyr kan dræbe hende, hvis ikke 
skolens interne intriger og rivalisering eleverne imellem gør det af 
med Zoey inden. Situationen spidser til, da Zoey løber ind i skolens 
hotteste fyr Damien.
Serietitel: Nattens hus 
Serie: Vampyrens mærke, Forrådt, Udvalgt, Utæmmet, Jaget, Fristet, 
Forbrændt

Evermore 
af Alyson Noël 
Efter en tragisk ulykke, hvor Ever mistede hendes familie, har hun 
haft clairvoyante evner. Folks tanker og inderste følelser oversvøm-
mer Ever og hun har derfor trukket sig ind i sig selv. Den nye elev 
Damen Auguste fascinerer samtlige piger på skolen. Ever opdager 
hurtigt at Damen er helt speciel, men også at han har båret på en 
utrolig hemmelighed i flere århundreder.
Serietitel: De udødelige 
Serie:  Evermore , Blå måne, Skyggeland, Sort ild, Natstjerne

The night world – Den skjulte vampyr 
af L. J. Smith
Poppy skal til at nyde sommerferien med hendes barndomsven 
James, da lægerne opdager, hun er uhelbredelig syg. James 
gemmer på en dyb hemmelighed, der kan rede Poppy. Tør James 
overtræde Natteverdens mest grundlæggende love og røbe hem-
meligheden, selvom det betyder dødsstraf, hvis det bliver opdaget? 
Og tør Poppy stole på James?

Mørke kræfter 
Dæmonernes by  
af Cassandra Clare 
Clary hvirvles ind i en mystisk og farlig underverden, da hun uforva-
rende møder en gruppe skyggejægere på et diskotek og opdager, at 
hun kan se en dimension med dæmoner, varulve og vampyrer. Cla-
rys mor forsvinder og skyggejægeren Jace kan måske hjælpe Clary, 
samt stoppe de dæmoner, der pludselig begynder at jagte Clary. 
Serietitel: Dødens instrumenter 
Serie: Dæmonernes by, Den tavse by, Englens by

Det skjulte rige  
af Clare B. 
Søstrene Kate og Emily føler sig ikke just velkomne hos den stivnak-
kede onkel ude på landet. Især Kate er påvirket af stemningen i om-
rådet og de gamle sagn om varylerkongen, der med nattens grufulde 
væsner har ry for at bortføre unge kvinder. En mørk aften farer Kate 
og Emily vild og ender i klørene på varylerkongen. Pigerne slipper 
væk fra ham, men kan de holde ham stangen for evigt?
Serie: Det skjulte rige, Seylins slægt, I slangens vold

Blodtørst 
af R. L. Stine
Unge Destiny møder på en sommerlejr den charmerende vampyr 
Renz, der får smag for hendes blod. Renz bliver afbrud i biddet, så 
Destiny forvandles ikke helt til vampyr. Alle minder om hændelsen 
forsvinder fra Destinys hukommelse, men mystiske ting og døde 
smådyr begynder at dukke op og søsteren Livvy opfører sig mær-
keligt, da de to piger kommer hjem. Kan Destiny undgå Renz og en 
fuld forvandling?
Serie: Blodtørst ; Blodhævn 

Dragonfly: guldsmed 
af Julia Golding  
Tashi er for nyligt blevet udvalgt til prinsesse af Den Blå halvmånes 
Øer. Allerede inden hun har helt styr på de ceremonielle spidsfin-
digheder og hofetiketten, bliver hun af taktiske årsager for landet, 
trolovet. Den udvalgte prins Ramil af Gefal er om muligt endnu 
mindre begejstret for udsigten til ægteskab. En kidnapning bringer 
dog de to unge mennesker tætter på hinanden…
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Eventyrlige skræmmende feer
Mørk lykke (eller Aislinns valg) 
af Melissa Marr 
Aislinn har altid kunnet se feernes verden en velbevaret hemme-
lighed, da feerne kan være utilregnelige, hvis de opdager hendes 
evner. Keenan feernes Sommerkonge har i århundreder ledt efter 
den rette sommerbrud og har fået øje på Aislinn. Kan Aislinn undgå 
at afsløre hendes evner, og kan hun stole på Keenan?
Serie: Mørk lykke (eller Aislinns valg), Farligt blod, Flygtig evighed

Kelley 
af Lesley Livingston 
17 årige Kelleys skuespillerdrøm er gået i opfyldelse, da hun skal 
spille alfedronningen Titania i En skærsommernatsdrøm. En dag 
Kelley øver i parken møder hun den unge mystiske Sonny. Hun 
forelsker sig hovedkulds og opdager, at Sonny vogter over hullerne 
til en parallelverden med feer, alfer og utænkelige væsner, som 
forsøger at kæmpe sig igennem hullet for at fange Kelley og skabe 
kaos og ødelæggelse.
Serietitel: Vinterkongens datter 

Mystiske paranormale evner 
og heksekunstner
De dødes kald 
af Kelley Armstrong 
Da Chloe indskrives på en privatklinik for unge med psykiske pro-
blemer, opdager hun, at hun kan kommunikere med afdøde ånder. 
Chloe er ikke den eneste blandt de unge med paranormale evner og 
hun hvirvles ind i et flugtforsøg for at slippe væk fra de mystiske 
ting, der foregår på klinikken.
Serietitel: Mørkets kræfter 
Serie: De dødes kald, Åndernes hvisken

Natskygger 
af Andrea Cremer
Callas liv som kriger er planlagt efter de gamle ærefulde traditioner. 
Instinkt får hende til at rede tilflytteren Shay fra en bjørn. Med livet 
som indsats, begynder Calla, provokeret af Shay, at stille spørgs-
målstegn ved hendes pligt som kriger (halvt ulv og halvt menneske), 
samfundets traditioner og Vogternes rolle.
Serietitel: Nightshade
Serie:  Natskygger, Ulveskæbner

Født ved midnat 
af C. C. Hunter
16-årige Kylies verden kokser. Forældrene skal skilles, kæresten 
er smuttet og en drukfest resulterer i at Kylie sendes til ” Shadow 
Falls” – en sommerlejr for unge med adfærdsproblemer. Lejren 
vrimler med mærkelig og mystiske unge drenge og piger. Kylie føler 
sig meget malplaceret, men måske dækker Kylies natlige mareridt 
over en speciel evne?
Serietitel: Shadow Falls

Hex Hall – Dæmonens hævn 
af Rachel Hawkins
Til en fest får 16-årige Sophies trylleformular uheldige konsekven-
ser og hun bliver sendt på en opdragelsesanstalt for hekse, alfer, 
vampyrer og formskiftere. Uvidende om store dele af de ting, der 
forgår i underverdenen forsøger Sophie at finde sig tilpas på skolen 
og komme overens med værelseskammeraten Jenna. Onde tunger 
på skolen anklager Jenna for at stå bag de mystiske attentater mod 
nogle af eleverne, men er anklagerne sande?
Serie: Dæmonens hævn, Dæmonglas

Heksenes krig 
af Maite Carranza
14-årige Anaíd og hendes handlekraftige mor Selena bor afsides i en 
lille landsby. Pludselig en morgen, da Anaíd vågner, er hendes mor 
forsvundet. Anaíd søger hjælp blandt morens lidt sære veninder og 
opdager, at hendes mor har fortiet en afgørende familiehemmelig-
hed for hende. Jagten på hendes mor sender Anaíd på en lang og 
farefuld rejse, hvor hun opdager hendes egne specielle evner. 
Serietitel: Hunulvens klan
Serie: Heksenes krig, Isørkenen, Odis forbandelse
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Lysets engle vs. de fortabte engle
Beautiful dead - Jonas 
af Eden Maguire
Fire unge er døde på mystisk vis indenfor kort tid i det lille samfund, 
hvor Darina bor. Darina opdager, at hun kan se de afdøde unge, som 
”smukke engle”, men at englene intet kan huske om deres død. 
Det bliver Darinas opgave at afdække ulykkerne for at sende ”de 
smukke engle” videre til efterlivet. Vil det lykkes Darina at opklare 
de mystiske dødsfald bl.a. kæresten Phoenixs alt for tidlige død?
Serietitel: Beautiful dead 
Serie: Jonas, Arizona, Summer, Phoenix

Halo 
af Alexandra Adornetto
Bethany, en engel i menneskeskikkelse, er sammen med to andre 
engle sendt til jorden for at sprede glæde og bekæmpe det onde. 
Missionen kommer i fare, da Bethany tiltrækkes af den smukke 
Xavier, og det onde i form af den karismatiske Jake kommer til byen.

De sorte skygger 
af Lauren Kate 
Luce er blevet sendt på kostskolen Sword & Cross for besværlige 
unge efter en brand, hvor hendes kæreste omkom. Luce husker intet 
om brandens opståen og plages af sorte skygger, mens hun forsø-
get at skelne ven fra fjender blandt eleverne. Den mystiske Daniel 
fanger hurtigt hendes interesse…
Serietitel: Fallen
Serie: De sorte skygger, De udstødte

Sjælefanger 
af Alyson Noël
12-årige Riley (lillesøster til Ever i serien De udødelige) omkommer 
ved en bilulykke og har svært ved at finde ro i efterlivet. Riely får til 
opgave, sammen med den mærkelig dreng Bodhi, at tage til jorden 
som Sjælefanger og hjælpe vildfarne spøgelser med at give slip på 
livet. En ikke helt let opgave…
Serietitel: En Riley Bloom-bog

Urværksenglen 
af Cassandra Clare 
16-årige Tessa bliver af hendes bror lokket til London, der i slutnin-
gen af 1800 tallet emmer af mystik og uhygge. Tessa møder en for-
underlig verden af skyggejægere, vampyrer, warlocks og opdager, at 
hun besidder specielle evner.
Serietitel: Djævelske  mekanismer

Forelsket i en engel 
af Becca Fitzpatrick 
Noras følelser sættes på højkant, da hun får den lækre lidt dystre 
Patch som biologimakker. Nora er i tvivl. Skal hun elske eller hade 
ham? Patchs fortid begynder at indhente ham, og de hvirvles ind i 
de faldne engles verden på jorden.
Serietitel: Hush, hush
Serie: Forelsket i en engel, Forfulgt af en engel

Englen (Bind 1: Den faldne + Leviatan) 
af Thomas E. Sniegoski 
Aaron opdager på hans 18års fødselsdag, at han besidder helt 
specielle evner og har fået en mission tildelt; at forene de faldne 
engle med himlen, men en utrolig og meget voldsom kræft, der 
spreder død og ødelæggelse, forfølger Aaron og hans hund Gabriel 
for at forpurre missionen. Kan de overleve, og har de kræfterne til at 
kæmpe imod?
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 betyder, at bogen også findes som lydbog

Et andet ”bid”
Havets dæmoner 
af Justin Somper 
Tvillingerne Connor og Grace har mistet deres far og et voldsomt 
uvejr på havet adskiller dem efterfølgende. Connor reddes af et 
piratskib og Grace samles op at de sagnomspundne vampirater, 
som børnene har hørt om i en gammel grufuld sømandsvise. Følg 
tvillingernes spændende og medrivende kamp for at overleve og 
deres håb om genforening.
Serietitel: Vampirater
Havets dæmoner, Rædslens tidevand, Blodets kaptajn, Sorte hjerter

Bidt i Bulgarien 
af Cecilie Olrik 
Caroline og familien er på vej mod Bulgarien på ferie, du hun i flyet 
finder et mærkeligt brev fra drengen Joshus, der på det kraftigste 
advarer hende mod ”ferieparadiset”. Carolines familie slår advarslen 
om vampyren Vlad hen som en spøg, men det skulle de aldrig have 
gjort… 

Hvem er hvem? 
af Sienna Mercer
13-årig Olivia med cheerleaderdrømme møder hendes diametrale 
modsætning i gothpigen Ivy på den nye skole. De ligner hinanden 
som to dråber vand og opdager da også, at de er tvillinger, men Ivy 
har flere hemmeligheder i skabet…
Serietitel: Min søster, vampyren
Serie: Hvem er hvem? Smil til kameraet, De tre prøver, Altid sammen?

Magi og meloner 
af Sarah Mlynowski
Rachel føler sig forbigået, da hun opdager at hendes søster og mor 
har magiske evner, men sætter sig alligevel for med lillesøsterens 
hjælp, at fifle lidt med magi og trylleri i håbet om at kommet tættere 
på skolens hotteste fyr. Rachel opdager dog snart, at magi ikke så-
dan lader sig styre – og har en del kaotiske bieffekter… Humoristisk 
beskrivelse af livet, som ikke heks i en familie med to hekse.
Serie: Magi og meloner, Hekseri og hede kys, Sort magi og soveposer
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