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Harry Potter & de vises sten
af J.K. Rowling

af Nicole Boyle Rødtnes

Zombiejæger

Wimpy Kid

LasseMajas detektiv bureau
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af Jeff Kinney

af Martin Widmark

PETER GRØNLUND

I asken fra kriminalassistent Madsens nedbrændte
hus finder Anders en gammel metalkasse. Den
er fyldt med gamle journaler. Det er uopklarede
sager, som Madsen har efterforsket. Nu er han død.

KÆLDERRUMMET

En stemme lyder. „Hvad laver I her?!“ Anders og Kalle
farer sammen. „Ikke noget, vi, øh, vi ...“ stammer Kalle.
Det er, som om hans hjerte holder op med at slå i et
par sekunder. Hvis det er skolelederen, får de sikkert
en kæmpe skideballe. Hvis det er morderen, bliver de
nok slået ihjel nu. „I må ikke være her. Det ved I da,“
afbryder stemmen bag dem.

PETER GRØNLUND

KÆLDERRUMMET

I Kælderrummet under skolen er der sket et mord.
Sagen er aldrig blevet opklaret, så Anders og Kalle
beslutter sig for at finde ud af, hvad der er sket. Lis
Petersen, skolens søde rengøringsdame, er fundet død i
skolens kælder. Men hvem kunne finde på at slå Lis ihjel?
Og hvilken dødelig hemmelighed kendte Lis mon til?

Kælderrummet er en del af serien
Journal X og kan læses uafhængigt
af de andre bøger i serien.
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Nevermoor

af Jessica Townsend

De ualmindelige
af Jennifer Bell

Monsterinvasionen
af Max Brallier

PAX-serien

af Åsa Larsson

Møgungerne
Sommerudflugten
af Kim Langer

Verdens cooleste
klike
af Maja Lunde

Journal X
- Kælderrummet
af Peter Grønlund

Sherlock Holmes
og den forsvundne
diamant
af Sam Hearn

Duftapoteket - der er De magiske møgunger
af Neil Patrick Harris
hemmelighed i luften
af Anna Ruhe

Zombiefeber

af Kristina Ohlsson

Dødt Kød

af Nick Clausen

Jeg byttede min bror
på internettet
af Jo Simmons

Drengen der fik
ting i hovedet
af Kasper Hoff

Cornelius Krut

af Kirsten Sonne Harild

Daggerter og
diamanter
af Elen Caldecott
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K for Klara

Gamerz

af Line Kyed Knudsen
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Pigeliv

af Sara Ejersbo

Selma

af Kasper Hoff & Jan Solheim

af Luigi Garlando

Mål!

Guinness World Records
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Game or die

af Puk Krogsøe

af Emil Blichfeldt

Når naturen kalder
af Zack Zombie

Bækager Boldklub
mur og mågeklatter

af Kirsten Sonne Harrild

Håndboldhistorier
med Niklas Landin

Fodboldtvillingerne

Den store Zombiebog

Kom igen, Felina

af Jesper Roos Jacobsen

Max elsker at spille computer. Faktisk elsker han det så højt,
så han nogle gange synes, det er sjovere at være i sit
computerspil end i den virkelige verden. For når Max spiller,
er han sin spilkarakter: Max MoFo. Max Motherfucker.

1

Dark Zone

Max strækker sig i sin stol. Han mærker, at han egentlig er drø
nende sulten og ser på uret. Det er blevet langt op ad formid
dagen. Timerne er strøget af sted.

af Kevin Pettma

T.B.Rottbøll Max MoFo

Max MoFo er nu ved porten. Han bøjer sig ned, tjekker vagtens
radio. Den er stille. Vagten er skudt i underhovedet, hans mund
og hage er en blodig masse. Han ligger med åbne øjne, det hvide
fylder det hele, fordi pupillen er gledet helt op, som om stodde
ren forsøger at få øje på sin egen hjerne. Men Max MoFo kan se,
at hele baghovedet mangler. Held og lykke med at få øje på den
hjerne, tænker han. Den er sgu blæst ud, makker. R.I.P., soldier.

af Ole Sønnichsen

Fortnite: den
ultimative guidebog

DARK ZONE er den første bog i serien om Max MoFo.

T.B.Rottbøll
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Klassen

af Anne-Marie Donslund

Tilde

DARK ZONE_COVER_30_03.indd 1

af Trine Bundgaard
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af T.B. Rottbøll

Gamer Royale
af L.G. Jensen

Hvem var det,
der vandt i dag?
af Ulla Thøgersen

af Måns Gahrton

af Nicole Boyle Rødtnes &
Bjarke Schjødt Larsen

Verdens skønneste
heste og ponyer
af Angela Waidmann

