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HÅRREJSENDE 
GYS

  ”Men denne situation 
er virkelig. Det her 
            er ikke en film. ”(Pigen som ikke var der)

De udøde (39.3)
af Johan Egerkrans
Uhyggeligt flot illustreret fagbog om de 
utallige former for spøgelser, gespenster 
og rastløse døde sjæle, som af vidt for-
skellige årsager går igen. Værst er de le-
vende døde, som fortærer og besætter de 
levende enten af umættelig blodtørst eller 
hævn.

Når ingen hører dig skrige
af Stephanie Perkins
Makani Young er stadig ved at vænne sig 
til sit nye liv i den lille by Osborne, Nebras-
ka, da flere af hendes medstuderende på 
byens high school en efter en bliver myr-
det. Mens uhyggen spreder sig i den lille 
by, bliver Makani tvunget til at forholde 
sig til sine egne mørke hemmeligheder fra 
tiden i Hawaii. Er det fortiden der spøger, 
og hvem står egentlig bag de koldblodige 
mord?
Læs også: Vi var løgnere af E. Lockhart

Slenderman
af Kit A. Rasmussen
Mens Tobias og Victor kigger på de bil-
leder, de tog ude i skoven, opdager de en 
skræmmende skikkelse i baggrunden på 
dem alle. Da Tobias prøver at finde ud af 
mere om den mystiske person på nettet, 
opdager han, at der også er andre, der har 
mødt manden. Slenderman er tilsynela-
dende fra en anden verden og kan hjælpe, 
hvis man har det svært. Men alting har sin 
pris.

Jeg er Albert Storm
af Zenia Johnsen
Albert bor på Elleø sammen med sine for-
ældre og sin bror Benjamin. Da Benjamin 
forsvinder, begynder der at ske spooky 
ting på øen. Et hus forsvinder, og Alberts 
egen skygge opfører sig underligt. Snart 
er Albert på sporet af en kidnapnings-
sag, der involverer trossamfundet Kristus 
Trompeter, et Hello Kitty-hæfte, en senil 
skipper fuld af historier og en dæmonisk 
statue fra Afrika.
Læs også: Hvis bare det var en drøm af Lone 
Elmstedt Bild

Mørkets gerninger - mørkets 
gerninger er lysets gru
13 ækle og snigende gys fra det frådende 
Vesterhav til New Orleans og Korea. Gy-
sende og uhyggelige historier om spøgel-
ser, varulve, monstre, hjemsøgte huse og 
andre hårrejsende fænomener og forban-
delser. 
Læs også: Skygger i skumringen: 8 gys, der 
fucker med din hjerne og Sprækker i virkelig-
heden: 8 uhyggelige historier fra fantasiens 
mørke kroge

Nattens bøger
af J. A. White
Alex er besat af gyserhistorier, og elsker at 
skrive dem selv. En nat bliver han lokket 
hen til en lejlighed i opgangen, hvor han 
bliver fanget af en heks. Fra nu af må Alex 
hver aften læse sine egne historier højt, 
for det er det eneste som holder heksen 
glad, og ham selv i live. Men nu er Alex er 
ved at løbe tør for historier, og frygter for 
hvad der kommer til at ske.



Pigen som ikke var der
af Nick Clausen
Andys lillesøster Rebekka forsvinder 
sporløst på vej hjem fra skole. Andy be-
gynder at lede efter hende, og får gen-
nem en bog på biblioteket kontakt med 
en mystisk død pige. Pigen hjælper ham 
på sporet af Rebekka og et overnaturligt 
væsen kaldet en wendigo, der lever af at 
suge livskraften ud af sine ofre. Kan Andy 
nå at redde sin søster, før det er for sent?
Læs også: Menneskekød og Mareridt & myre-
kryb af samme forfatter

Små onde svin
af John Kenn Mortensen
13-årige Sebastian flytter til Lolland for at 
bo hos sin onkel Gunnar på en faldefær-
dig og hjemsøgt herregård. Kragenborg 
er et uhyggeligt sted fuld af mørke kroge, 
skræmmende kælderrum og en elevator, 
der har sit eget liv i de sene nattetimer. 
Der går mange rygter om stedets dystre 
fortid, og nu er det som om ondskaben rør 
på sig igen.
Læs også Mareridtsfabrikken og andre ræds-
ler af samme forfatter

Heksens søster
(Hekse-sagaen #1)
af Phyllis Reynolds Naylor
Lynns mor låner et værelse hos Fru Tuggle 
for at få ro til at skrive, og Lynns søster Ju-
dith begynder også at opholde sig meget 
hos den gamle dame. Snart begynder der 
at ske underlige ting, og Lynn er overbe-
vist om, at den gamle dame er en heks. 
Men hvordan skal hun bevise det overfor 
sin mor? Sammen med veninden Mus prø-
ver Lynn at løse mysteriet om den skræm-
mende Fru Tuggle.

Mørke møder
(Drengehjemmet #1)
af Dorte Roholte
14-årige Emma flytter væk fra sin bedste 
veninde for at bo på et forfaldent landsted, 
der tidligere var et drengehjem. Emma får 
en ny veninde, som gemmer på flere hem-
meligheder. Og så sker der mystiske ting, 
som har rod i drengehjemmets dystre 
fortid. Hvem er Finn i det gammeldags tøj, 
og hvorfor mener folk i byen, at det er en 
særlig ondskab over stedet?
Læs også Kolde kys og Brændte beviser af 
samme forfatter og Thornhill af Pam Smy

Dæmoner
af Julie Clausen
Johan, Katrine og Anders skal flytte ind 
hos morens nye kæreste Samson. Han 
skælder ud, og har et mystisk klædeskab 
inde i soveværelset, der er forbudt områ-
de for Johan og hans søskende. Johans nye 
ven Trey siger, at Samson er en dæmon, 
men der noget underligt ved Trey. Det er 
nemlig kun Johan, der kan se ham.
Læs også: Den sorte dæmon af Jon Rex 
Laugen

Den dobbelte grav 
og andre rædsler
af Benni Bødker
12 uhyggelige gyserhistorier om genfærd, 
forliste skibe, blodsugere, gravrøvere og 
andre skræmmende væsner forbundet 
med dystre myter og sagn. De hårrejsende 
historier bevæger sig mellem fortid og nu-
tid, skræmmende mørke og evige forban-
delser. Læs kun én historie ad gangen. For 
din egen skyld.

Stephen King gys 
– også for unge:

Dragens øjne
Brandstifter
Dyrekirkegården
Det onde
Christine
Pigen der elskede Tom Gordon



HÆSBLÆSENDE 
KRIMI-

MYSTERIER

   ”Blaffe? Det er der da 
ingen, der gør her.  
    Slet ikke nu. Har I ikke  
          hørt om hende pigen  
     fra Italien, der blev 
myrdet i forrige uge? ”(Down Under)

Down Under
af Lise Bidstrup  
og Kirsten Sonne Harrild
Andreas har forladt Mads i Sydney, selv 
om de havde planlagt at rejse gennem 
Australien sammen. Mads beslutter sig 
derfor for at rejse alene, men snart går det 
galt. En kvinde bliver fundet myrdet på 
hans hostelværelse, og da den nye rejse-
kammerat Sam sætter sig ind i hans lejede 
bil bliver backpackereventyret forvandlet 
til en livsfarlig rejse Downunder.
Læs også: Eddus drager af samme forfat-
terpar

Zahira
af Palle Schmidt
Janus og Sami bor i ghettoen. Da deres sto-
resøster Zahira bliver dræbt, begiver de to 
brødre Janus og Sami sig ud i et desperat 
hævntogt på den mulige morder. Listen 
over mistænkte er lang, og selv deres far 
er med på listen. Men alt er langt fra, som 
de tror.

Oktober er den 
koldeste måned
af Christoffer Carlsson
16-årige Vegas storebror er mod sin vilje 
medskyldig i en frygtelig forbrydelse, og 
han er nu forsvundet. Som vidne ved Vega 
meget mere, end hun har lyst til at fortælle 
politiet. Hvis hun skal rense hans navn, må 
hun selv finde ham og helst inden politiet. 
Tiden er knap, og eftersøgningen bringer 
hende ud i en barsk og farlig voksenver-
den med ondsindede mænd.

Walker & Dawns 
berømte postordrekatalog
af Davide Morosinotto
Louisiana, 1904. Fire venner finder en dag 
tre dollars i en gammel dåse og beslutter 
at bestille en revolver fra Walker & Downs 
berømte postordrekatalog. I stedet mod-
tager de et mystisk lommeur. Det bliver 
starten på et hæsblæsende eventyr tværs 
gennem Amerika for at opklare mysteriet, 
der udvikler sig til en mordgåde. For der 
er andre, som meget gerne vil have fingre 
i uret.

Mit navn er Justice 
- mordene på Highbury House
(Mit navn er Justice #1)
af Elly Griffiths
1930’ernes England. 12-årige Justice er 
altid på udkig efter et nyt mysterium. Da 
hun ankommer til kostskolen Highbury 
House fornemmer hun straks, at stedet er 
fuld af hemmeligheder. Mellem fremmede 
piger, mistænkelige lærere og gysende 
kolde rum, er der personer, der dør. Justi-
ce må løse mysteriet, inden det er for sent.
Læs også: Baker street akademiet af Sam 
Hearn ; De 5 serien af Enid Blyton og Sally, 
Glenn & vilde Maxi serien af Kirsten Sonne 
Harrild og Den blodrøde rubin serien af 
Philip Pullman



Ørneklippens hemmelighed
af Kristina Ohlsson
Bonnie og Charles er løbet hjemmefra 
og gemmer sig i Skyggevig hos Bonnies 
mormor, der bor på en klippe ved siden af 
et gammelt fyr. En dreng er forsvundet i 
byen, og børnene finder hurtigt ud af, at 
Skyggevig gemmer på flere uhyggelige 
hemmeligheder. Bonnie og Charles beslut-
ter sig for at løse mysterierne, men hvem 
kan de stole på?
Læs også: Midnat på Moonstone af Lara 
Flecker

Det (d)øde hus på Egevej
af Mette Finderup
Kira og Sofie er søstre og går i 8. klasse. 
Deres far blev dræbt i en ulykke, og siden 
da er de under konstant overvågning af 
deres mor, som holder øje med dem via 
sin mobil. En dag vælger de at gå en anden 
vej til skole ad Egevej. Her ser de et forladt 
hus, som de beslutter sig for at tjekke ud. 
Snart er Kira og Sofie viklet ind i opklarin-
gen af en uhyggelig familiehistorie.

Krimi og spænding for unge fra voksenhylden:
Agatha Christie: Døden på Nilen
Arthur Conan Doyle: Baskervilles hund
Riley Sager: Final Girls
Alice Sebold: Her fra min himmel
Maria Semple: Hvor blev du af Bernadette

Gys, mord og mareridt i tegnet format:
Lars Kramhøft og Jam Aden: Frankenstine
Russell Punter: Dracula
Neil Gaiman: Coraline
Kevin Smith og Pernille Ørum: Hit-Girl i Hollywood: Del 1
Walthéry: Computermysteriet (Rubine #1)
Henk Kuijpers: Dragens tænder: Tordendragens død (Frankas samlede eventyr #1)
Lewis Trondheim: Smil nu, Maggy 

ACTIONPAKKET 
SPÆNDING

   ”Han var Gud. 
Reelt set var han Gud.   
   Han kunne gøre alt! ”(Liv på spil)

Echo Ridge
Af Karen M. McManus
Byen Echo Ridge er fuld af hemmelighe-
der. 17-årige Ellerys tante forsvandt som 
teenager, og for fem år siden blev en popu-
lær homecoming queen myrdet. Da Ellery 
og hendes tvillingbror Ezra flytter til byen, 
sker der igen skræmmende hændelser. En 
ny pige bliver meldt savnet, og det står 
klart, at personen der kommer med mysti-
ske trusler, mener det dødsens alvorligt.
Læs også: Lying game og Pretty little liars af 
Sara Shepard og Rivalerne af Alyson Noël

Burn
af Patrick Ness
Hvordan ville verden se ud, hvis drager 
virkelig eksisterede? En kold efterårsnat i 
1957 venter Sarah og hendes far på dra-
gen, som de har hyret til markarbejdet. Sa-
rah knytter sig til den blå drage, men ved 
ikke at Kazimir ankommer med en profeti, 
der involverer Sarah og i værste udfald vil 
bringe undergang, brændende ild og krig.
Læs også serien Skæbneløs af Linette Harp-
søe og Dragerne vågner af Angie Sage 



Riverdale - dagen før dagen
(en prequel)
(Riverdale #1)
af Micol Ostow
De fire teenagere Archie, Jughead, Betty 
og Veronica er godt i gang med at nyde 
sommeren lige indtil den 4. juli, hvor et 
skud vækker byen og Jason Blossom for-
svinder. Men hvad skete der egentlig da-
gen før hans mystiske forsvinden? Fire af 
seriens hovedpersoner fortæller her om 
dagen før dagen, hvor alting ændrede sig. 
Forhistorie til tv-serien Riverdale.
Læs også: Riverdale - ud af byen og Riverdale 
- Maple-mordene af samme forfatter

Sprængt
(Slettet #4)
af Teri Terry
Efter voldsomme oprør og demonstratio-
ner giver regeringen landets unge skylden 
for de voldsomme politiske uroligheder. 
Trods deres meget forskellige sociale 
status beslutter Ava, Sam og Lucas sig 
for at handle, uanset om de så skal dø. En 
skræmmende realistisk roman om over-
vågningssamfund og et Storbritannien i 
opbrud. Forhistorie til Slettet-trilogien.
Læs også: Slettet-trilogien (Slettet, Splittet 
og Knust) af samme forfatter

Realityspillet 2052
af Lars Mæhle
Realityspillet 2052 er en konkurrence på 
liv og død for at redde klimaet. De fem 
udvalgte unge, som skal deltage i spillet, 
bliver sendt ud på en isoleret ø, hvor de i 
kamp mod hinanden og naturen skal finde 
svar på hvordan klimaforandringerne 
kan stoppes. Alt, hvad der sker på øen, 
streames live til milliarder af seere verden 
over, men undervejs går noget fuldstæn-
digt galt.

Jagten på nazisternes guld
af Anne Sofie Hammer 
og Lise Bidstrup
15-årige Anton skal bo hos sin grandtan-
te i Argentina. Her møder han Miguel og 
Guada, og sammen kommer de på sporet 
af oldefarens fortid og en skjult guldskat. 
Med farlige nazister lige i hælene finder 
Anton ud af overraskende sandheder om 
sin familiehistorie. For Anton har altid 
fået at vide, at hans oldefar flygtede fra 
nazisterne, men der er noget som ikke 
stemmer.

Liv på spil - en graphic novel
af Søren Jessen
Mads er gamer og får en dag helt tilfældigt 
fat i et computerspil, der gør ham i stand 
til at styre andre mennesker og kontrol-
lere verden. Alt hvad han gør i spillet, sker 
også i virkeligheden. Men giver det ham 
ret til at spille gud? Mads kan vælge at 
hjælpe dem omkring sig eller hævne sig 
på dem, som han ikke bryder sig om. Det 
kan kun gå galt. 
Læs også: Alt på spil af samme forfatter og 
Operation: Blå beluga af Kristoffer Jacob 
Andersen

De forsvundne
af Cecilia Lidbeck
Klassen skal på lejrtur, men bussen for-
ulykker med klassens ni børn og deres læ-
rer, som beslutter sig for at gå efter hjælp 
sammen med to af eleverne. I lejren bliver 
det en kamp for at finde mad og overleve 
i den fugtige mørke skov. Inden længe 
starter et modbydeligt psykologisk spil 
mellem børnene. Hvem er ven og hvem er 
fjende? Og vil de nogensinde blive fundet 
igen?
Læs også: Neverworld wake af Marisha Pessl

Da Vinci mysteriet
(Fortalt for yngre læsere)
af Dan Brown
Symbolforsker Robert Langdon er i Pa-
ris for at møde Louvres berømte kurator. 
Samme aften bliver kuratoren myrdet, og 
ved siden af liget er der skrevet en række 
mystiske koder. Sammen med kryptolo-
gen Sophie Neveau går Langdon i gang 
med at bryde koden. Alt peger i retning af 
et hemmeligt selskab, der i århundreder 
har skjult et religiøst relikvie.
Læs også: Explorer Akademiet af Trudi Tru-
eit og serien om William Wenton af Bobbie 
Peers
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