


Akademier for kommende specialagenter
Hvis du har en hemmelig agent i maven, er kostskoler for unge agenter sikkert lige sagen. Her kan du 
blive bedre til spionage, til at skygge nogen eller måske kan du blive rigtig god til at knække koder? Kom 
med indenfor på en række toptunede agentakademier, som du kan overveje at søge ind på.

Narkobaronen  
af Lars Bøgeholt Pedersen
Adam og Niko er agenter for K.O.B.R.A - en international 
efterretningstjeneste, som bekæmper kriminalitet. De er 
vidt forskellige. Adam er hurtig til at handle, mens Niko er 
mere velovervejet. På en mission til Mexico, hvor de skal 
opspore et narkokartel, som står bag våben- og men-
neskesmugling, er de nødt til at samarbejde. 
1. del af K.O.B.R.A

FRA 10 ÅR

Hemmeligheden om Nebula
af Trudi Trueit 
En drøm går i opfyldelse for 12-årige Cruz, da han bliver 
optaget på Explorer Akademiet, hvor hans afdøde mor 
også gik. Sammen med andre talentfulde forskerspirer 
skal han trænes op til at løse hæsblæsende missioner 
og svære opgaver ved hjælp af teknologiske opfindelser. 
Men Cruz opdager snart, at nogen er efter ham. 
1. del af Explorer Akademiet

FRA 10 ÅR

Ilddåb
af Robert Muchamore
James er vant til lidt af hvert og tøver ikke med at slå, 
hvis nogen er efter ham. Da hans mor dør, bliver han 
skilt fra sin lillesøster og vågner op på en hemmelig 
kostskole, der er drevet af den engelske efterretnings-
tjeneste. James står nu over for måneders hård træning 
som undercoveragent, før han kan komme på sin første 
mission.
1. del af Cherub

FRA 12 ÅR

Monsteret fra dybet 
af Charlie Higson
Hvordan var James Bond som dreng? Det kan du 
læse om i denne version, der er tro mod den originale 
historie. I 1930’erne sendes den forældreløse James på 
kostskolen Eton. Men hjemme hos sin onkel og tante 
erfarer James, at en dreng er forsvundet. Han sætter sig 
for at opklare mysteriet, men det bliver ret farligt. 
1. del af Young Bond

FRA 12 ÅR

Bloddiamant
af Benni Bødker
På kostskolen Moray uddannes både spioner og agenter. 
Malik ved, at han er i fare for at blive smidt ud, så han 
giver alt på en sidste mission. En operation, der skal 
optrevle diamantmarkedet i den afrikanske jungle, som 
vrimler med terrorister med automatvåben - og de lader 
sig ikke stoppe af, at Malik er et barn.
1. del af Operation

FRA 9 ÅR

Jeg elsker dig, men sig det ik’ til 
nogen - det bliver over dit lig
af Ally Carter
Det hedder sig, at Gallagher-akademiet er for særligt 
begavede piger. I virkeligheden er det en skole for elite-
spioner! Men selvom 15-årige Cammie er en toptrænet 
spion, ved hun intet om drenge. Da hun møder Josh, og 
de forelsker sig, må hun snige sig ud for at møde ham, 
for han må aldrig opdage, hvilken skole hun går på. 
1. del af Gallagher girls

FRA 12 ÅR 
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Skoler for dem med skarpe øjne
Når du skal løse mysterier eller opklare mord, er det vigtigt, at du er modig og tænker hurtigt. Har du 
endnu ikke udviklet disse evner, så fortvivl ej. Alle kan bygge videre på sin indre detektiv. Kom med 
indenfor på kostskoler, hvor hemmeligheder og mysterier fra fortiden lurer bag de tykke murer.

Datter af dybet
af Rick Riordan
Søskendeparret Ana og Dev går på den særlige 
kostskole Harding-Pencroft Akademiet, som uddanner 
undervandsforskere. En dag bliver deres skole angrebet, 
og lærerne mener, at angrebet kommer fra en rivalise-
rende skole. Ana opdager også skræmmende ting om 
sin familie, der får afgørende betydning for både hendes 
og skolens fremtid.
1. del af serie

FRA 10 ÅR

Mordene på Highbury House
af Elly Griffiths 
Justice er en modig og handlekraftig pige, der går på 
en gammel, sagnomspunden kostskole i 1930’ernes 
England. Skolen er fyldt med hemmeligheder, og 
pludselig sker der et mistænkeligt dødsfald. Justices 
evner for detektivarbejde bliver nu sat på prøve. En skøn 
serie, der indeholder masser af humor.
1. del af Mit navn er Justice

FRA 10 ÅR

Hundehypnosen 
af Kirsten Sonne Harild
Gustenborg kostskole er et uhyggeligt sted, hvor 
strømmen ofte forsvinder om aftenen. På skolen bor 
Sally, der drømmer om en hundehvalp - Glenn, der er 
mørkeræd, og den nye dreng Maxi, som ikke er bange 
for noget. Trekløveret beslutter, at reglen om ingen 
kæledyr på skolen skal laves om, og snart udfolder en 
snedig plan sig. 
1. del af Sally, Glenn & Vilde Maxi

FRA CA. 9 ÅR

Varulvens skygge
af Chris Priestley
På Tudesholm Slotsskole foregår der sære ting! De to 
venner, Mugge og Gerhardt, vil opklare mysterierne på 
skolen - også selvom der måske både er en varulv og 
et spøgelse involveret. Vigtigst af alt vil drengene finde 
ud af, hvem der har hugget skolens trofæ ”Skoleskeen”? 
Bogen er fyldt med sjove tegninger.
1. del af Tudesholm

FRA 9 ÅR

Ottoline på kostskole
af Chris Riddell
Ottoline og hendes bedste ven hr. Markvard, et behåret 
væsen fra Norge, vil på kostskolen ”Alice B. Smiths skole 
for de Anderledes Begavede”, fordi Ottoline har mødt 
en rigtig sød pige, der går der. Men på skolen bor der 
også et spøgelse! Sammen med hr. Markvard og sin nye 
veninde beslutter Ottoline at opklare mysteriet bag. 
2. del af Ottoline og den gule kat

FRA 9 ÅR

At gå på kostskole behøver ikke kun handle om      magi, mysterier og superkræfter.
Du kan også bo på en helt almindelig skole, få      nye venner og udleve dine drømme.

Milas store spring
af Emma Norden
Mila skal bo på ridekostskolen Ø-lykke sammen med 
sine heste, mens hendes forældre arbejder i Afrika. 
Desværre skal hun dele værelse med Nele, der ikke 
kan lide Mila, men heldigvis har Mila et stort hjerte. Det 
er vigtigt, da Mila finder ud af, at nogen af de andre er 
misundelige på hende. 

FRA 11 ÅR
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Første skoledag fra helvede
af Karen Vad Bruun
Sallys mor er rejst og hendes far skal arbejde i udlandet. 
Derfor bliver hun nødt til at komme på kostskole i 7. klasse. 
Her skal hun dele værelse med fremmede piger og tage 
del i skolens traditioner. Alt det nye er virkelig svært for 
Sally, men heldigvis finder hun hjælp udenfor skolen. 
1. del af Roomies

FRA 10 ÅR

Skoler for superhelte og superskurke
Mon der findes kostskoler, hvor du kan lære at blive sådan en helt, der kan redde verden? 
Ligesom heltene fra Marvel? Garanteret! Men tænk, at der faktisk også findes en skole, der træner 
superskurke. Læs med og tænk over hvilken type skole, der passer til dig.

Kampen om skyggesværdet 
af Adam Blade
Jack er træt af at blive kaldt ”Vanteskabning”, fordi hans 
hænder er skællede som en øgles. Da han en dag 
opdager hvilke superkræfter, hans øglehænder giver 
ham, bliver han optaget på Team Hero Akademiet. Nu 
kan det næsten ikke blive bedre. Men så begynder 
monsterhæren fra det underjordiske rige Noxx igen at 
røre på sig. 
1. del af Team Hero

FRA 9 ÅR

Begyndelsen
af Katarina Ekstedt og Anna Winberg
Rurik, Silje og Kostas går på tre forskellige skoler, men 
har det tilfælles, at de ikke rigtig passer ind. Desuden 
er de alle interesserede i at slå forskellige rekorder. De 
ender med at blive optaget på Rekordskolen, som er 
skabt af verdens højeste mand, og hvor alt kan ske. 
1. del af Rekordskolen

FRA 9 ÅR

Paladin-profetien
af Mark Frost 
15-årige Will lever efter sine forældres strenge regelsæt 
og undgår opmærksomhed. Da Will kommer på en 
særlig kostskole med hyper-intelligente elever, finder han 
venner, som bliver meget vigtige. For Will opdager, at 
hans familie er forbundet til en ældgammel profeti. Hvem 
er han, og hvorfor har hans forældre gemt ham af vejen 
hele hans liv?
1. del af serie

FRA 12 ÅR

Farlig fremtoning
af Katja Brandis
14-årige Tiagos liv ændres brat, da han under en 
svømmetur forvandler sig til en tigerhaj. Han opdager, at 
han er en changer - et menneske, der kan forvandle sig 
til et dyr. Han kommer på en kostskole, hvor seawalkers 
lærer at begå sig både til lands og til vands. Særligt 
spændende bliver det, da Tiago bliver sendt på en 
opgave sammen med pumachangeren Carag. 
1. del af Seawalkers

FRA 11 ÅR

Den gode skurk  
af Nicole Boyle Rødtnes og Ellen Holmboe
Kan man gå på superhelteskole, når man ikke har super-
helteevner? Og kan man blive optaget på superskur-
keskolen, når man er søn af to superhelte og lænket til 
en kørestol? Søskendeparret Magnus og Lili må ændre 
planer, efter Magnus har mistet førligheden. Lili bliver 
optaget på superhelteskolen med topkarakterer. Måske 
er der andre skoler, hvor Magnus’ evner kan bruges?
1. del af Superskurkeskolen

FRA 10 ÅR
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At gå på kostskole behøver ikke kun handle om      magi, mysterier og superkræfter. 
Du kan også bo på en helt almindelig skole, få      nye venner og udleve dine drømme.



Skoler for magikere
Hvis du tror, at Hogwarts er den eneste skole for magikere, må du tro om igen. Det vrimler 
med fantastiske og gådefulde kostskoler for børn med magiske evner. Du skal måske lede 
lidt, og nogle af skolerne kan du kun finde, hvis du bliver inviteret indenfor.  

Amari og Nattens Brødre 
af B.B. Alston 
Amaris storebror er forsvundet, og hun vil finde ham! 
En dag kommer et magisk postbud med et optagelses-
brev til skolen ”Bureau for Overnaturlige Anliggender”. 
Amari håber at finde spor efter sin storebror på skolen, 
hvor hun skal dele værelse med vardragen Elsie. Snart 
opdager Amari, at hun er Magiker, og det er ikke ufarligt.
1. del af Amari

FRA 11 ÅR

Roser & violer
af Gry Kappel Jensen
Malou, Kirstine, Kamille og Victoria modtager uventet en 
invitation til den mystiske kostskole Rosenholm. Skolen 
er specialiseret i at uddanne magikere, og hver elev 
har en magisk evne knyttet til enten jord, vækst, blod 
eller død. Pigerne bliver snart hvirvlet ind i en gammel 
mordgåde, men er samtidig helt almindelige unge i en 
udfordrende hverdag.  
1. del af Rosenholm-trilogien

FRA 13 ÅR

Nevermoor - Morrigan Crows
magiske prøvelser 
af Jessica Townsend
Morrigan Crow får skylden for alle ulykker. Hun er ramt af 
en forbandelse og skal dø på sin 11-års fødselsdag. Men 
ingenting er, som det ser ud til. Morrigan bliver hentet af 
Jupiter North fra ”Det Forunderlige Selskab” og ender på en 
magisk skole i byen Nevermoor, hvor skal hun gennemgå 
fire svære prøver for at blive optaget i selskabet.
1. del af Nevermoor

FRA 10 ÅR

Jernprøven
af Holly Black og Cassandra Clare
12-årige Callum modtager en invitation til troldmandssko-
len Magisterium, men hans magikerfar overbeviser ham 
om, at Magisterium er et ondt sted. Callum gør derfor alt, 
hvad han kan for at dumpe optagelsesprøven! Men han 
består alligevel, og på skolen får han to bedste venner. 
Lidt som Harry Potter. Lige indtil…
1. del af Magisterium

FRA 12 ÅR

Magi og heltemod 
af Chris Colfer
14-årige Brystal bor i Det Sydlige Kongerige, hvor magi 
er forbudt. Som pige må Brystal ikke læse, men det gør 
hun alligevel. Da hun læser ”Sandheden om magi”, bliver 
hun opdaget og dømmes til ophold på ”Støvlestroppen 
Opdragelsesanstalt”. Men en dag kommer Brystal til et 
nyt akademi for magiske børn. Et farligt eventyr tager nu 
sin begyndelse. 
1. del af En magisk fortælling

FRA 9 ÅR

En dag bliver jeg fantastikolog! 
af Sylvia Douyé
Lad dig forsvinde ind i en verden af vidunderlige 
skabninger. Magiline er lige begyndt på skolen
for kryptozoologi, hvor hun kan udvikle sin lidenskab for 
forunderlige dyr. Da en gorgon findes bevidstløs, små 
feer går i en zombielignende tilstand, og nogle af pigerne 
i klassen forsvinder, må Magiline bryde alle regler for at 
hjælpe. Smuk tegnet historie fyldt med magi. 
1. del af Magiline

FRA 9 ÅR
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Skoler for elever med særlige evner
Hekse, spøgelser, vampyrer og andre overnaturlige væsner kan ikke gå på almindelige skoler. 
Heldigvis eksisterer der særlige kostskoler, hvor elever med behov for at drikke blod, kaste be-
sværgelser eller noget andet vildt kan udforske deres evner. Tør du bo side om side med dem?

Dæmonens hævn 
af Rachel Hawkins
For tre år siden opdagede 16-årige Sophie, at hun er 
en heks. Hun bor alene med sin ikke-magiske mor og 
flytter nu på kostskolen Hex Hall. Her skal hun lære at 
begå sig som heks mellem alfer, formskiftere, varulve og 
vampyrer. Da hun opdager hvem, og hvad hendes far er, 
bliver hun klar over den fare, hun befinder sig i. 
1. del af Hex Hall

FRA 12 ÅR

Forvandlet
af Mårten Melin
Måns vågner en morgen og kan ikke forstå, at han 
har hår i munden og jord mellem tæerne. Han bliver 
overflyttet til Bingelurtskolen, hvor værelserne låses 
udefra om natten, og hvor eleverne skal bære et kors 
om halsen. Måns opdager, hvorfor de lokale kalder 
kostskolen for ”Monsterskolen”. Her bor nemlig de børn, 
som ikke kan bo blandt almindelige mennesker!
Læs også: Jeg er Love

FRA 10 ÅR

Skyggernes bog 
af Heidi Wigger Klaris 
17-årige Ally flytter ind på kostskolen Larchwood, der 
ligger nær en gammel kirke. Ally er kæreste med Jay, 
men tiltrukket af Tom. Han er på udkig efter en gammel 
heksebog, som indgår i Allys drømme. Ved hjælp af sine 
drømme finder hun en hemmelig indgang, der fører ned 
under kirken, hvor ældgamle ritualer foregik.
1. del af Dæmonherskerens arving

FRA 13 ÅR

Vampyrens mærke
af P.C. Cast
Zoes familie og venner slår hånden af hende, da hun 
mærkes som vampyr. Hun flytter ind på kostskolen 
”Nattens hus” for at blive uddannet som vampyr. Zoes 
kræfter udvikler sig anderledes end hos andre vampyrer, 
og hun er heller ikke bange for at sige sin mening. Det 
gør man ikke ustraffet.
1. del af Nattens hus 

FRA 14 ÅR

Den blå dame
af Eleanor Hawken 
14-årige Frankie er lige flyttet på kostskolen St. Marks, 
hvor pigerne er både rige og snobbede. Hun bliver 
veninde med den spændende Suzy, som fortæller 
Frankie om spøgelset ”Den blå dame”, der døde under 
tragiske omstændigheder. Pigerne bliver enige om at 
kontakte spøgelset. Det går ikke så godt!

FRA 12 ÅR

FRA 
11 ÅR

Elementprøven
af Julie Midtgaard 
14-årige Gry ender i en anden verden, da hun sammen 
med sin plejesøster Akela bliver anklaget for hekseri og 
brændt på et bål. Bålet viser sig at være en portal til det 
magiske land Luscuro, som er i krig. Her venter et nyt liv 
på en kostskole, hvor pigerne skal lære kraften fra deres 
naturelement at kende.
1. del af Sprækken til Luscuro

FRA 11 ÅR
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