Fallen engel

Becca Fitzpatrick

Skyggejegerne
Demonenes by
Cassandra Clare

Mot bedre vitende faller Nora for
den mystiske gutten Patch. Plutselig
befinner hun seg i et kaos av farlige
situasjoner og uforklarlige hendelser.
Patch er en fallen engel som ønsker å bli menneske, og for å hjelpe ham med å få
vingene
tilbake, må hun ofre seg selv. Dette er den første romanen om Nora i Fallen engel-sagaen.

Night School: Bak murene
C. J. Daughherty

Hva gjør du når stedet som skulle
beskytte deg, viser seg å være det
farligste stedet av dem alle? En
nervepirrende og romantisk thriller.
Allie hater skolen. Broren har rømt. Hun har
nettopp blitt arrestert. Igjen. Foreldrene sender
henne til kostskolen Cimmeria, og for første
gang føler Allie seg lykkelig. Men snart skjønner
hun at klassekameratene skjuler noe - en
hemmelighet som setter dem alle i livsfare.

House of night
Merket

P. C. Cast & Kristin Cast
Når 16 år gamle Zoey blir merket av
Sporeren, er hennes gamle liv over.
Hun må å slutte seg til House of
Night, en skole hvor det eneste faget Zoey
trenger å bekymre seg for, er Vampyr 101.
Ulempen er selvsagt at hvis hun stryker, så vil
hun dø.
Dette er første boken i serien House of night.

Clary blir vitne til et mord på ungdomsklubben Pandemonium. Men
når hun skal melde fra om drapet er
liket borte. Morderne, som kaller seg Skyggejegerne, er usynlige for alle andre enn henne. Rett
etter forsvinner moren til Clary. Hun blir angrepet av en demon og dradd inn i Skyggejegernes
verden, hvor den vakre og farlige Jace står i sentrum. Hvorfor blir hun angrepet av demoner?
Hvem er egentlig moren hennes? Og hvordan
skal hun få henne tilbake? Dette er første bok i
serien om Skyggejegerne

Bøker for deg
som elsker
urban fantasy

Dødsengler Momentum
Steffen R. M. Sørum

«Hva om jeg sier at Gud ikke finnes,
men at englene er kommet tilbake
for å overta fremtiden?»
To steder i Norge. Fire ungdommer.
Tre medhjelpere. En fremtid. I Oslo
rammes to bygninger av en gasseksplosjon.
Mystiske kvinnevesener dukker opp, like vakre
som de er dødbringende. Farlige engler som er i
ferd med å drepe uskyldige ofre. Heldigvis har
Mikkel, Noor, Peder og Ida krefter som speiler
englenes egenskaper. Egenskaper som gjør at
de selv kan redde verden. Men hvordan?
Utarbeidet av Sølvberget for bibliotekene i
Rogaland.
Få flere lesetips på ditt bibliotek eller
sølvberget.no/lesetips.

Urban fantasy =
Fantasyelementer i et
realistisk univers

De utvalgte: Arven
Alyson Noël

Merkelig ting skjer med Daire Santos.
Daires mamma er bekymret for henne, og sender datteren til å bo sammen med bestemoren. Bestemoren
tar Daires på alvor, og forstår hva som egentlig
skjer med henne. Hun har fått et kall til å være
en av De utvalgte - en som kan reise mellom to
verdener og bevege seg mellom det levende og
det døde.

Ønskemesterens datter:
Mørk engel
Laini Taylor

Den 17 år gamle kunststudenten
Karou er ikke som andre tenåringer.
Hun er født med naturlig blått hår,
tegner monstre som muligens er virkelige, forsvinner på mystiske "ærend" og snakker mange
språk som ikke alle er menneskespråk. På søken etter sannheten om seg selv møter hun den
vakre, forfulgte Akiva, og fanges i en brutal krig
med vesener fra en parallell verden. Dette er
den første boka om Karou.

Galderstjerna
Asbjørn Ryland

Etter at Eirik og mora held på å køyre
på ein sølvrev på veg heim til det nye
huset sitt, står merkelege hendingar
i kø: Ein framand mann slår Eirik i
svime, og han vaknar opp med eit mystisk runesymbol på brystet. Korleis har dette skjedd, og
kvifor finn Eirik det same symbolet i dataspelet
han og kompisen Khalid speler?

Twilight: Evighetens kyss
Stephanie Meyer

Isabella Swan flytter til den dystre,
regnfulle byen Forks i Washington.
Hun kjeder seg, men alt endrer seg
når hun møter den vakre og mystiske
Edward Cullen. Edward er i besittelse
av overnaturlige evner, og lenge klarer han å
skjule sitt egentlige jeg. Isabella er gal av
forelskelse. Hun innser ikke at forholdet til Edward kan sette hennes eget og andres liv i fare.

Arven fra Lorien: Jeg er nummer fire
Pittacus Lore

Ni av oss kom hit. Vi ser ut som dere.
Vi snakker som dere. Vi lever blant
dere. Men vi er ikke dere. Vi kan
gjøre ting dere drømmer om
å kunne. Vi har krefter dere
drømmer om å ha. Planen vår var å vokse, trene
oss opp, bli sterke, bli ett og kjempe mot dem.
Men de fant oss og begynte å jakte på oss først.
Nå er vi alle på flukt. De tok Nummer En, To og
Tre. Jeg er Nummer Fire. Jeg er den neste.

Newerwhere: London under
Neil Gaiman

En dag stopper Richard Mayhew for
å hjelpe den unge jenta Door, som
ligger såret i en av Londons gater.
Etter det blir livet aldri det samme
igjen. Gjennom en rift i virkeligheten havner
han i Neverwhere – et skyggefylt og underjordisk vrengebilde av London. Hvis Richard skal
kunne vende tilbake til sin egen verden, må han
slutte seg til Door – selv om det innebærer å
risikere livet.

Engelfors-trilogien: Sirkelen
Mats Strandberg

Engelsfors, dypt inne i de svenske
skogene. Seks jenter har akkurat begynt på videregående skole. De har
ingenting felles, bortsett fra at de ei
natt som månen er rød,
føres til en nedlagt park. De vet ikke hvordan de
er kommet dit, eller hvorfor, men uten hverandre
kommer de ikke til å overleve. Jentene må lære

Hazel Wood

Melissa Albert
Sytten år gamle Alice og moren har
tilbragt det meste av Alices liv på
flukt. Men når Alices bestemor dør
på eiendommen Hazel Wood, finner
Alice ut hvor mye uflaks hun faktisk
har. Moren har blitt bortført ev en skikkelse
som hevder å komme fra den grusomme overnaturlige verdenen fra bestemorens eventyr.
Den eneste ledetråden til Alice er meldingen
som moren etterlot seg; «Hold deg unna Hazel
Wood». For å finne moren må Alice våge seg inn
i Hazel Wood og inn i verdenen fra bestemorens
fortellinger.

Fandom
Anna Day

Violet er klar for cosplay, og hun kan
nesten ikke vente med å bli en del av
historien som hun er så fan av,
Galgedansen. Men under Comic Con
skjer det noe merkelig. Violet og vennene hennes blir dratt inn i Galgedansen og i løpet av de
første fem minuttene har de forårsaket heltinnens død. Nå må Violet ta hennes plass og følge manus slik det er skrevet. Men det skal vise
seg at historien lever sitt eget liv.

