MELLOM BOK

LYNTYVEN
RICK RIORDAN

De greske gudene bor på Manhatten i USA,
og har stadige utflukter til menneskenes
verden, som litt vel ofte resulterer i
barn: halvguder, som må overleve med
gudommelige krefter i en menneskelig
kropp. Ett av barna til Poseidon har bare
så vidt blitt introdusert for Halvblodsleiren,
sommerskolen
hvor
halvguder
får
opplæring i alt som er overnaturlig, når
han blir anklaget for tyveri av selveste Zevs
sin lynkile. Dette er første bok i en serie av
heseblesende, humorfylte action-eventyr,
med flere spin-off serier basert også på
norrøn og egyptisk mytologi.

OG SPILL

REBELSK
Sønnen til Hades forsøker å rømme
fra underverdenen, men det er lettere
sagt enn gjort. Selv med hjelp fra de
Olympiske gudene er det vanskelig
å sloss mot underverdenens horder,
men heldigvis er døden ingen
hindring fra å prøve igjen, og igjen,
og igjen. Underveis blir du bedre
kjent med både venner og fiender,
og kanskje det blir tid for en liten
romanse også?
Hvis du vil bli kjent med flere
rebelske og komplekse karakterer,
eller vil lære mer om mytologi, eller
er fascinert av konseptet med å
sitte fast i en evig rundgang, vil du
kanskje like disse.
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Du finner denne og flere brosjyrer på lesersorvis.no
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FØR JEG FALLER
LAUREN OLIVER

Hun er den mest populære jenta på skolen og
lever det perfekte liv – helt til den dagen hun
plutselig dør. For så å våkne opp igjen, samme
morgen. Hun får sjansen til å oppleve
dødsdagen sin igjen, og igjen – men
klarer hun å komme seg ut av denne
dødelige loopen?

VEI

SARA B. ELFGREN
I denne heftige tobinds-tegneserien møter vi
en verden basert på norrøn mytologi, men med
mange finurlige og overraskende forandringer.
Gudene og jotnene har ikke sansen for hverandre,
men for å unngå direkte krig arrangerer de jevnlige
turneringer, hvor de utnevner forkjempere til å
slåss for seg. Men hvem er god og hvem er ond –
og vil den evinnelige kampen noen gang ende?

THE FORGOTTEN
CITY

SPILL AV MODERN STORYTELLERS
En by i det gamle Romerriket lever under en
skummel forbannelse: hvis bare én av dem bryter
byens «gylne regel», vil alle sammen dø. 2000 år
senere finner du byen, som er full av gylne statuer
– og en portal som lar deg reise tilbake i tiden,
og oppleve tiden før ulykken rammet igjen og
igjen, så mange ganger det trengs for å oppklare
mysteriet.

AMULETTEN FRA
SAMARKAND

JONATHAN STROUD

Trilogien om Bartimeus følger en ung
magikerlærling og den ganske rappmunnede
demonen han trollbinder til å tjene seg. Det er et
heseblesende eventyr i et historisk London fullt av
maktkamp, politikk, intriger og finurlige tyverier.
En kamp om frihet, likskap og fri vilje.

