
     
    

 
              

   
 
 

           
     

              
                

           
         

       
 

       
     

                
               
        

      
       

 
          

       
            

         
        

       
 

          
      

                 
              

               
        

       
 

           
     
                 
                  

  
        

 
              

     
                   

                  
                 

      
      

 
  

Filmatiserede fantasy og adventure romaner 
(opdateret d. 25/4 2019) 

Listen her indeholder et udvalg af filmatiserede fantasy- og adventure romaner, der også er 
udkommet på dansk. 

Darkest minds - ond vilje af Alexandra Bracken 
Høst, 2018. - 459 sider 
En mystisk epidemi dræber 98% af alle børn i USA. De overlevende børn udvikler 
overnaturlige evner, der skræmmer de voksne fra vid og sans, og de placerer børnene i lejre. 
16-årige Ruby undslipper, og hun finder sammen med tre andre børn. 
Samhørende: Ond vilje ; Mørke minder ; Bag horisonten 
Filmatiseret i 2018 som ”The Darkest Minds” 

Dødsspillet af Suzanne Collins 
Gyldendal, 2009. - 307 sider 
16-årige Kattua lever i en fremtid, hvor der skal udvælges et ungt menneske, der skal kæmpe 
til døden mod andre udvalgte. Da Kattuas lillesøster bliver udvalgt, melder hun sig som frivillig 
og overtager søsterens plads i det årlige dødsspil. 
Samhørende: Dødsspillet ; Løbeild ; Oprør 
Filmatiseret i 2012 som ”The Hunger Games” 

Den første af Justin Cronin 
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 1019 sider 
Om et postapokalyptisk verdenssamfund, der spænder over 1000 år. Indeholder vampyrer og 
et helt unikt menneske som verdens måske sidste håb. 
Samhørende: Den første ; De tolv ; Spejlbyen 
TV-serie fra 2019 med titlen ”The Passage” 

Amerikanske guder af Neil Gaiman 
People's Press, 2013. - 567 sider 
I nutidens Amerika udspiller der sig en kamp mellem de gamle og nye guder. Ind i denne 
konflikt kastes ex-fangen Shadow, der hurtigt bliver selveste Odins assistent. Tag med på en 
fantastisk rejse igennem et fysisk og mytisk landskab, der tegner billedet af Amerika og hvor 
vi møder guder og myter fra hele verden. 
TV-serie fra 2017 med titlen ”American Gods” 

Et spring i tiden af Madeleine L'Engle 
Høst, 2018. - 206 sider 
Megs far er forsvundet, men hun er overbevist om, at han er ok. Meg, lillebroren og vennen 
Calvin hvirvles ind i en farefuld rejse gennem tid og dimensioner. Kan de redde ham, før det er 
for sent? 
Filmatiseret i 2018 som ”A Wrinkle in Time” 

Hver dag af David Levithan 
Gyldendal, 2013. - 338 sider 
A er hverken dreng eller pige. Hver eneste dag vågner A op i en ny krop. Nye tanker, nye 
mennesker og nye indtryk. Men inderst inde er A også sin helt egen og der kommer for alvor 
gang i A's liv, da A forelsker sig i pigen Rhiannon, der gengælder følelserne. Men hvordan kan 
en sådan kærlighed fungere i praksis? 
Filmatiseret i 2018 som ”Every Day” 



          
     
             

             
                  
       

        
 

            
     

                   
              

   
                 

    
         

 
        

      
                

                 
       

      
 

       
     
                   
                 

                
    

       
     

 
           

     
                

            
        

      
 

          
     

                  
             

 
         

       
 

             
     

                
              

   
       

      

Jeg er nummer fire af Pittacus Lore 
Tellerup, 2013. - 444 sider 
15-årige John Smith er sammen med andre flygtninge ankommet til Jorden fra planeten 
Lorien, der er blevet angrebet af de grusomme mogadorianere. Sammen med sin livvagt, 
Henri flygter han fra by til by, indtil de kommer til byen Paradise, hvor John bliver forelsket i 
Sara, der intet kender til hans identitet. 
Filmatiseret i 2011 som ”I Am Number Four” 

Kampen om tronen af George R. R. Martin 
Gyldendal, 2011. - 768 sider 
Vinteren der kan vare årtier er på vej - men de mystiske Vildlinger er ikke de eneste, der truer 
i skyggerne, for intriger og magtspil ryster og komplicerer kampen om tronen mellem de 
adelige familiedynastier. 
Samhørende: Kampen om tronen ; Kongernes kamp ; En storm af sværd ; Kragernes rige ; En 
dans med drager 
TV-serie fra 2011 med titlen ”A Game of Thrones” 

Skyatlas af David Mitchell 
People's Press, 2012. - 538 sider 
I 11 afsnit, der fører læseren fra Hawaii i 1800-tallet, over Belgien i 1930'erne, Californien i 
1970'erne, en tur ud i en dystopisk fremtid og så tilbage igen, oplever man fortalt i forskellige 
litterære genrer menneskehedens storhed og især fald. 
Filmatiseret i 2012 som ”Cloud Atlas” 

Eragon af Christopher Paolini 
Sesam, 2005. - 533 sider 
Eragon på 15 år bor i Riget, og finder en sten, der viser sig at klække en magisk drage, 
Saphira. Sammen drager de ud i en verden af magi og mørke kræfter, og Eragon må påtage 
sig en gammel arv og blive Dragerytter, og kæmpe mod urgalerne for at bevare friheden for 
mennesker, dværge og alfer. 
Samhørende: Eragon ; Den ældste ; Brisingr 
Filmatiseret i 2006 som ”Eragon” 

Kold skind af Albert Sánchez Piñol 
Samleren, 2008. - 234 sider 
Fortælleren, en ung irlænder, får arbejde på en ø i Antarktis. Allerede første nat angribes han 
sammen med øens eneste og vanvittige beboer af menneskelignende monstre fra havet. 
Hvordan takler man nærmest alene så uhyrlige fjender? 
Filmatiseret i 2017 som ”Cold Skin” 

Det gyldne kompas af Philip Pullman 
Gyldendal, 2005. - 400 sider 
Lyra - 11 år og forældreløs - kommer på sporet af noget mystisk og uhyggeligt, da flere og 
flere børn forsvinder. Løsningen findes måske højt mod nord, mellem panserbjørne og flyvende 
hekse. 
Samhørende: Det gyldne kompas ; Skyggernes kniv ; Ravkikkerten 
Filmatiseret i 2007 som ”The Golden Compass” 

Mortal engines - de rullende byer af Philip Reeve 
Alvilda, 2018. - 293 sider 
Den 15-årige Tom bor i trækbyen London i det 35. århundrede. Da han opdager, at et 
attentatforsøg er under opsejling, bliver han uforvarende deltager i en kamp mellem det gode 
og det onde. 
Samhørende: De rullende byer ; Forrædernes fest 
Filmatiseret i 2018 som ”Mortal Engines” 



 
             

     
           

               
                

             
           

 
              

     
             

                
           

 
               

     
               

                
         

              
                

             
     

           
 

         
     

               
             

          
          

 
           
     

              
            

     
            

               
 

         
         

                 
            

      
     

 
           

     
                

              
            

       
 

Frøken Peregrines hjem for sælsomme børn af Ransom Riggs 
Gyldendal, 2012. - 360 sider 
16-årige Jacob mister sin bedstefar under mystiske og uhyggelige omstændigheder. Det 
bringer ham til en afsidesliggende ø med et børnehjem med sælsomme børn, der alle har 
magiske evner. Inden længe er Jacob og børnene midt i en livsfarlig kamp mod onde kræfter. 
Samhørende: Frøken Peregrines hjem for sælsomme børn ; Hollow City ; Sjælenes bibliotek 
Filmatiseret i 2016 som ” Miss Peregrine's Home for Peculiar Children” 

Fantastiske skabninger og hvor de findes af Joanne K. Rowling 
Gyldendal, 2015. - 94 sider 
Lærebogen her af troldmanden Newt Scamander findes i et hver troldmandshjem. Her kan 
man læse om alle de magiske væsner fra dyndfolk til trolde i Harry Potter universet. 
Filmatiseret i 2016 som “Fantastic Beasts and Where to Find Them” 

Harry Potter og de vises sten af Joanne K. Rowling 
Gyldendal, 1999. - 303 sider 
Den 11-årige forældreløse dreng Harry Potter bliver adopteret af sin onkel og tante som ikke 
bryder sig om ham. Han har trolddomsblod i årerne og bliver optaget på en skole for 
trolddomskyndige. Her får han nye venner og fjender. 
Samhørende: Harry Potter og De Vises Sten ; Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer ; 
Harry Potter og fangen fra Azkaban ; Harry Potter og Flammernes Pokal ; Harry Potter og 
Fønixordenen ; Harry Potter og halvblodsprinsen ; Harry Potter og dødsregalierne ; Harry 
Potter og det forbandede barn 
Filmatiseret i 2001 som ” Harry Potter and the Sorcerer's Stone” 

Hobbitten af J. R. R. Tolkien 
Gyldendal, 2002. - 274 sider 
Klassisk eventyrfortælling om hobbitten Bilbo Sækker, der sendes ud på en farefuld rejse for at 
generobre tabte besiddelser. Sammen med 13 dværge opsøger han dragen Smaug og vinder 
den gådefulde ring i en dyst med den dystre Gollum. 
Filmatiseret i 2012 som ” The Hobbit: An Unexpected Journey” 

Eventyret om ringen af J. R. R. Tolkien 
Gyldendal, 2001. - 459 sider 
Hobbitten Frodo forsøger at bringe en magisk ring, der giver uindskrænket magt, frem til 
Dommedagsbjerget, hvor den skal ødelægges. I eventyrets og mytens form skildres kampen 
mellem det gode og onde. 
Samhørende: Eventyret om ringen ; De to tårne ; Kongen vender tilbage 
Filmatiseret i 2001 som ” The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” 

Udslettelse af Jeff VanderMeer 
Rosinante, 2018. - 220 sider (Southern Reach trilogien, 1) 
4 kvinder udgør den 12. ekspedition til det lukkede Område X. Tæt på deres base camp finder 
de en underjordisk nedgang, og snart står valget mellem mutation eller udslettelse. 
Samhørende: Udslettelse ; Autoritet ; Accept 
Filmatiseret i 2018 som ”Annihilation” 

Den 5. bølge af Rick Yancey 
Gyldendal, 2013. - 511 sider 
Aliens er ved at udslette jordens befolkning. Cassie er blandt de få overlevende og leder efter 
sin lillebror Sammy. Undervejs møder hun Evan Walker, men kan hun stole på ham? 
Samhørende: Den 5. bølge ; Det uendelige hav ; Den sidste stjerne 
Filmatiseret i 2016 som ”The 5th Wave” 



          
     

               
              

                 
   
      

Hytten af William P. Young 
Boedal, 2008. - 255 sider 
Macks yngste datter forsvinder på en campingtur og bliver aldrig fundet. Fire år senere vender 
Mack tilbage til campingpladsen og møder i en hytte Gud, Jesus og Helligånden. Kærlige 
samtaler og guddommelige oplevelser får Mack til at ændre sit syn på godt og ondt og på 
eksistensen af Gud. 
Filmatiseret i 2017 som ”The Shack” 


