
 

12 gode bøger,   anbefalet af vores praktikant Daniel

Ungdomsbøger Sci-Fi og Fantasy



Anbefalet af Daniel
Her er der 12 gode skønlitterære bøger, de er i flere genre bestående af 
Science Fiction, Fantasy og Mytologiske bøger.
Det er alle spændende og action fyldte bøger med et glimrende plot, de er 
fantastiske, hvis man leder efter gode bøger til fritidslæsning. De mytologiske 
bøger er også fyldt med interessante fakta om græsk/nordisk mytologi så 
man også lærer noget, mens man hygger sig.
 
Håber du kan lide bøgerne.



Neptuns Søn   
Af Rick Riordan 
 
Fantasy. Percy, Hazel og Frank er børn af romer-
ske guder. De bliver optaget i Jupiter-Lejrens le-
gion, og inden længe er de på vej for at bekæm-
pe gudinden Gaia og dennes kæmpesønner, 
der vil tage kampen op med de andre guder og 
ødelægge Jorden.

 
Find bogen i Ung Fantasy under R



 
 

Athenes Udvalgte 
 
Af Rick Riordan 
 
Fantasy. De romerske og græske 
halvgudebørn må sammen drage 
ud på en farefuld færd for at finde 
Dødens Port og derved sætte en 
endegyldig stopper for Gaia og 
hendes giganter. En profeti har 
dog forudsagt, at ikke alle vil klare 
turen. 
 
Find bogen i Ung Fantasy under R

Olympens Blod
Af  Rick Riordan 
 
De syv unge halvguder gør nu en sid-
ste kæmpemæssig anstrengelse for 
at hindre Gaia og hendes giganter i at 
udrydde menneskeheden. Men der er 
stadig meget, der skal gøres, og der 
er næsten ingen tid tilbage.

 
Find bogen i Ung Fantasy under R



 
 

Harry potter og de vises sten
Af  Joanne K. Rowling 
 
Fantasy. Den 11-årige forældreløse dreng Harry Potter bliver 
adopteret af sin onkel og tante som ikke bryder sig om ham. 
Han har trolddomsblod i årerne og bliver optaget på en skole 
for trolddomskyndige. Her får han nye venner og fjender.

 
Find bogen i Ung Fantasy under R



 
.

Harry Potter og Flammernes Pokal 
 
Af Joanne K. Rowling 
 
På mystisk vis er Harry Potter blevet udvalgt til at deltage i 
en magisk trekamp mellem de forskellige troldmandsskoler. 
Samtidig er hans dødsfjende troldmanden Voldemort ved at 
genvinde sin magt.

 
Find bogen i Ung Fantasy under R



 
.

Percy Jackson Lyntyven
Af Rick Riordan 
 
Om den 12-årige Percy, der opdager 
at han er Halvblods, halvt menneske 
og halvt gud. Han ved dog ikke hvilk-
en af de gamle græske guder, der er 
hans far, og på hvilken side af den 
kommende krig mellem guderne, han 
vil stå på.

 
Find bogen i Ung Fantasy under R

Percy Jackson Den sidste 
Olymper 
 
Af Rick Riordan 
 
Kronos og hans hær er stærkere end 
nogensinde før, og Percy Jackson og 
hans venner står overfor deres livs 
største krig. Dette bliver en kamp 
på liv og død, en kamp for at undgå 
verdens undergang.

 
Find bogen i Ung Fantasy under R



 

Magnus Chase And The 
Hammer Of Thor 
 
Af Rick Riordan 
 
 
Brought to you by Penguin. Thor’s 
hammer is missing again. The thunder 
god has a disturbing habit of misplac-
ing his weapon - the mightiest force 
in the Nine Worlds. But this time the 
hammer isn’t just lost, it has fallen into 
enemy hands. If Magnus Chase and 
his friends can’t retrieve the hammer 
quickly, the mortal worlds will be de-
fenseless against an onslaught of  
giants. 

 
Find bogen som lydbog på eReolen

Magnus Chase and The 
Sword Of Summer 
 
Af Rick Riordan 
 
The first book in the incredible new 
series from the author of Percy Jack-
son, the Kane Chronicles and Heroes 
of Olympus.   My name is Magnus 
Chase. I’m orphaned and living rough 
on the streets of Boston. 

 
Find bogen på eReolen



 

Dødsdoktrinen Sjælens Øje
Af James Dashner

 
Michael kobler sig så ofte som muligt på VirtNettet; en 
omfattende virtuel verden, hvor han sammen med sine 
to venner hacker og omprogrammerer. Men VirtNettet 
har opdaget ham; de har brug for hjælp. Nu er det ikke 
længere bare et spil

 
Find bogen i Ung Sci-Fi under D



 

Dødsdoktrinen - tankens magt 
 
Af James Dashner

 
Michaels verden er vendt på hovedet. Intet er som han 
troede. Michael må hurtigst muligt finde sine venner og 
tage kampen op mod den onde Kaine. Men hvem er ven-
ner, hvem er fjender, og hvad er egentlig virkeligt?

 
Find bogen i Ung Sci-Fi under D



 

Djævelens lærling   
Af Kenneth Bøgh Andersen 
 
 
Dydsmønsteret Filip på 13 bliver ved en fejltagelse 
hentet til Helvede, hvor han skal i lære som den syge 
Lucifers efterfølger. Men Fanden begynder hurtigt at 
tvivle på, at det vil lykkes at få en djævel ud af dren-
gen.

 
Find bogen i Ung Fantasy under B
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