
Vindens navn af Patrick Rothfuss 

Tellerup, 2008. - 382 sider. (Kongedræberkrøniken; 1) 

Fantasy. Til Syvmilekroen kommer kronikøren en aften, og 

han får den mystiske kromands historie fra ekstraordinært 

begavet gøglerbarn til forældreløst gadebarn og til den le-

gendariske arkanist Kvothe på jagt efter hævn over hans for-

ældres mordere, de uhyggelige Chandrianere. 

 
 

 

 

Blodsværmen af A. Rune 
Turbine, 2014. - 383 sider (Traia Trilogien; 2. bog) 

Fantasy. Under sin ørkenprøve bliver den unge Rusha bor-

ført. Hans forældre indser, at han er faldet i fjendens hæn-

der, og samtidigt er også deres venner forsvundet. Nu begyn-

der en desperat søgen efter Rusha, og det bliver også en 

kamp for at overleve .  
 
 

Ravnenes hvisken af Malene Sølvsten 

Carlsen, 2016. -  706 sider  

Fantasy. Den 17-årige Anne får et drømmeagtigt syn, hvor 

hun oplever et gammelt bestialsk mord på en ung rødhåret 

pige, i hvis ryg morderen har skåret et runetegn. Snart flore-

rer en serie af voldsomme mord på egnen. Alle ofrene er rød-

hårede piger, og på dem alle er det mystiske runetegn. 

 
 
 

Dragons of autumn twilight af Margaret Weis 
Tellerup, 2016. - 570 sider. 

Fantasy. Otte venner som ikke har set hinanden i årevis, må 

finde sammen om at beskytte den smukke barbar-kvinde 

Goldmoon og hendes magiske krystalstav, og finde ud af, om 

de Sande Guder virkelig er vendt til bage til folket på Krynn . 
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Stålets vilje af Joe Ambercrombie 

Gyldendal, 2014. - 645 sider (Den første lov, bd. 1) 

Fantasy. I det mægtige rige Unionen samles en gruppe umage 

folk om at imødegå den selvtilstrækkelighed, som er ved at udlø-

se den store nedsmeltning. Vold og brutalitet er blevet dagens 

orden i kampen mellem ondt og det der er værre. 

 

 
Ambassadørens mission - tyvejægeren af Trudi Canavan 

Tellerup, 2014. - 292 sider (Ambassadørens mission, bd. 1) 

Fantasy. Soneas søn, Lorkin, drager til nabolandet Sarkana som 

assistent for den nyudnævnte ambassadør, Dannyl. Da Lorkin 

forsvinder under mystiske omstændigheder, og Soneas ven Cery 

rammes af tragiske begivenheder, får Sonea nok at se til.  

 

 

 
Turneringen i Gorlan af John Flanagan 
Gyldendal, 2016. - 416 sider (Skyggens lærling. De første år, bd.1) 

Fantasy. Historien om dengang Halt og Crowley som unge Ran-

gere satte sig op imod den forræderiske baron Morgarath.  

 

 

 

 
Amerikanske guder af Neil Gaiman  

People’s Press, 2013. - 567 sider 

I nutidens Amerika udspiller der sig en kamp mellem de gamle og 

nye guder. Ind i denne konflikt kastes ex-fangen Shadow, der 

hurtigt bliver selveste Odins assistent. Tag med på en fantastisk 

rejse igennem et fysisk og mytisk landskab, der tegner billedet af 

Amerika og hvor vi møder guder og myter fra hele verden.          

 

Forunderlig fantasy 

               
Shadow Falls after dark—genfødt   

Tellerup,  2016. -  479 sider (Shadow Falls after dark; 1) 

Della Tsang er vampyr og går på Shadow Falls. Da Della involve-

res i opklaringen af en mordsag, tvinges hun til at arbejde tæt 

sammen med den mystiske vampyr Chase. Men hvorfor har Del-

la det dårligt, og hvad har hun egentlig tilfælles med Chase? 

 

 
Vinden gennem nøglehullet af Stephen King 

Hr. Ferdinand, 2014. - 336 sider (Det mørke tårn; 8) 

Fantasy. Revolvermanden Roland og hans gruppe søger ly for en 

orkan, mens de er ude på en farlig opgave på vejen mod Det 

Mørke Tårn, og de fortæller 3 historier fra Midtverden.  

 

 

 

 
Feberdrøm af George R. R.  Martin 

Gyldendal, 2015. - 340 sider 

I 1850'erne ønsker Kaptajn Abner Marsh at have den hurtigste 

hjuldamper på Mississippi, så da han får et tilbud af den mysti-

ske aristokrat, Joshua York, der vil kunne opfylde hans drøm, 

slår Marsh til. Men efterhånden går det op for ham, at han har 

indgået kompagniskab med en vampyr.  

 

 
Kampen om sommersværdet af Rick Riordan 

Carlsen, 2016. - 558 sider  

(Magnus Chase og gudernes fra Asgård; 1) 

Hjemløse Magnus finder ud af, at hans ukendte far er en af de 

nordiske guder. Under en vild kamp dør han, men vågner op i 

Valhal og herefter begynder kampen om at passe på . 

 

 


