
 



Gribende historier og berusende følelser: 
Ungdomsbøger, der (også) er for voksne 
 

- Find dem i Young Adult-afdelingen! 
 
Aciman, André: Call me by your name 
Unge Elios bor med sine forældre ved den italienske riviera. En sommer 
ankommer manden Oliver, som er lidt ældre end Elios. Oliver skal bo der et 
stykke tid og hjælpe Elios' far. Snart opstår der kærlighed og erotik imellem 
de to mænd. 
Del 1 af serie 
 
Ahern, Cecelia: Flosset 
Celestine lever i en fremtid, hvor alt skal være perfekt. Celestine selv er 
ung, smuk, veluddannet og sjov. Men alt ændrer sig den dag, hvor hun 
hjælper en gammel syg mand, der har forbrudt sig mod samfundets 
regler. Snart er Celestine fængslet og dømt. 
Del 1 af serie 
 
Delevingne, Cara: Mirror mirror 
Fire 16-årige outsidere har i det succesfulde band "Mirror Mirror" fundet et 
sted, hvor deres forskelligheder accepteres og værdsættes. Da Naomi 
forsvinder, må resten af gruppen konfrontere deres egne mørke 
hemmeligheder for at finde ud af, hvad der er sket med hende. 
 
Emmich, Val: Kære Evan Hansen 
Evan Hansen er en ensom fyr med psykiske problemer, der har brug for 
nogle at spejle sig i. Det får han, da et selvmordsbrev han har skrevet 
havner i de forkerte hænder og sætter en lavine af begivenheder i gang. 
 
Endahl, Sofie Riis: Smuk, smukkere, smukkest 
Om gymnasielivets op- og nedture, præstationsangst og kampen for at 
finde ud af hvem man er. Om venskab og idealer, man ikke selv har valgt. 
 
Endahl, Sofie Riis: Øjebliksbilleder 
Ingrid og Johanne forsøger begge to at navigere i gymnasielivet, men det er 
svært og hårdt, især når man ikke føler man er god nok! 
 
 



Engell, Sarah: 21 måder at dø 
Engang var de 15-årige Stella og Amalie bedste veninder. Med 
udgangspunkt i jalousi lægger Amalie Stella for had og får flere og flere 
med i et mobbeprojekt, som langsomt nedbryder hende. 
 
Engell, Sarah: Det øjeblik du tvivler 
18-årige Vigga er en af de sejeste kvindelige skatere i København. Man må 
være hårdhudet for at være kvinde i en ekstrem mandesport. Men da Vigga 
forelsker sig i William, begynder hun også at modtage trusler og klamme 
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Engell, Sarah: Tag gaden tilbage 
16-årige Polly kæmper for bare at få lov til at være sig selv og udleve sine 
drømme. Men efter en vild fest bliver hun lagt for had på de sociale medier 
og vennerne fra den lille provinsby vender hende ryggen. 
 
Engell, Sarah: Valget 
18-årige Zenia er en idealistisk ungdomspolitiker, som står midt i et svært 
valg. Vil hun redde den lille flygtningepige, Lilas, som er kommet alene til 
Danmark? Eller skal hun arbejde politisk for bedre forhold for alle flygtninge 
i Danmark? 
 
Fall, Johanne Kirstine: Om natten havet 
23-årige Katrina balancerer lige på grænsen af en psykose efter en 
indlæggelse med anoreksi. Hun forelsker sig i Markus, og deres forhold 
bliver et orgie i stoffer, hardcore sex, vold og jalousi. Sammen med Markus' 
ven, Sebastian, eksperimenterer de med kroppens formåen. 
 
Fischer, Charlotte: Smukke dreng 
Den smukke 17-årige Nor fra whiskybæltet har udadtil alt, men indeni 
kæmper han. Efter nogle svære situationer, forsøger han selvmord og 
anbringes hos sin ukendte mormor i Jylland. 
 
Glintborg, Dennis: Kun døde fisk 
Niclas er mere eller mindre droppet ud af gymnasiet, og mens vennerne er i 
fuld gang med at lægge planer for sommerferie og videreuddannelser, 
bruger han det meste af sin tid på at ryge, drikke og distancere sig fra sit 
tidligere liv. 
 
 
 



Green, John: Skildpadder hele vejen ned 
Sygdom skal helst være en historie der fortælles i datid, tænker 16-årige 
Aza Holmes. Tvangstanker og en alvorlig OCD sygdom fastholder hende 
dog i nutiden, hvor meget umage hun end gør sig. Men så møder hun 
Davis. 
 
Harmon, Amy: Skrøbelige skønhed 
Fern, Ambrose og Bailey bor alle tre i Hannah Lake. De tre unge 
menneskers liv og skæbne vikles ind i hinanden, da Ambrose som den 
eneste overlevende af fem venner der drog i krig, vender hjem til byen. 
 
Heywood, Carey: Noget om Grace 
Grace er helt alene i verden og føler sig fanget i et kærlighedsløst forhold til 
den arbejdsløse og deprimerede Jon. Men nogle gange skal man bare 
igennem alle sorgens faser, før man kan komme videre med sit liv. 
 
Hitz, Anja: Den dag vi døde 
For Kaya, Tolle og Markus byder efterskolelivet på grænser der skal 
afprøves og stormende forelskelser, men også på en voldsom katastrofe 
som gør, at deres liv aldrig bliver det samme som før. 
 
Hobb, Robin: Snigmorderens lærling 
Fantasy. Den forældreløse Fitz skal oplæres som kongens snigmorder. 
Snart er han vævet ind i et dødbringende spil om magt og viden. Det er 
både farligt at være en utrænet lærling og en kongelig bastard, opvokset i 
de kongelige stalden. 
Del 1 af serie 
 
Houmøller, Rebecca: Solfrost 
Sylvester og Karla er unge og vanvittigt forelskede, men et traume splitter 
de to ad, og vejen tilbage til det, der var, er meget svær at finde. 
 
Johansen, Erika: Dronningen af Tearling 
Prinsesse Kelsea er opvokset i eksil. På sin 19 års fødselsdag vender hun 
tilbage for at genvinde sin retmæssige trone. For at redde den undertrykte 
befolkning, må hun sætte sin lid til både den magiske Tearling-safir og den 
hemmelige oprørsbevægelse. 
Del 1 af serie 
 
 
 



Juul, Trine: Anton & Ida 
Anton og Ida går i samme klasse i gymnasiet og de bliver ret hurtigt knyttet 
til hinanden. De dyrker alle gymnasielivets glæder: venner, fester og 
inspirerende samtaler med gode lærere - men livets barske sider lurer lige 
om hjørnet. 
 
Lindberg, Helle Kaare: Ingen sommerfugle i marts 
Verden bryder sammen for hele familien, da Nicklas storebror bliver dræbt i 
en færdselsulykke. Familien går i opløsning, og Nicklas søger fællesskab 
hos skolens hårdeste drenge. 
 
Lippincott, Rachael: Halvanden meters afstand 
Stella lider af cystisk fibrose og nu er hun indlagt på sygehuset igen. Her 
møder hun Will, og det er ikke let at være kærester, når man altid skal 
holde to meters afstand for at undgå infektioner. 
 
Lunde Maja: Battle 
Amalie lever et dobbeltliv. Udadtil har hun det hele, indadtil er der ikke ret 
meget, der hænger sammen. Da hun møder den unge indvandrer Mikael, 
der viser hende nye sider af dansen og kærligheden, ændres hendes liv. 
 
Lybecker, Line: Historien om en dreng 
Thobias går i 3.g. og føler sig tynget af, at han ikke ved, hvad han vil med 
sit liv. Han møder David til live-rollespil, og et helt særligt forhold udvikler 
sig mellem de to. 
 
Maas, Sarah J.: Et rige af torne og roser 
Fantasy. Den 19-årige jæger Feyre, der dræber en ulv i skoven, bliver 
fanget af et frygtindgydende bæst og ført til en grum parallelverden fuld af 
elverfolk, fauner og umådelige rigdomme. 
 
Nordahl, Bertill: Jeg er Wanda 
Den unge kvinde Wanda fra Tchad i Afrika flygter mod Europa og ender i 
Danmark. Det bliver en farlig rejse med overgreb og racisme. Men også en 
rejse inden i hende selv. Hvem er hun i virkeligheden? 
 
Ringo, Laura: Papirbryllup 
Ungdomsroman om to unge kvinders ulige venskab, som handler om 
madorgier, fester og knalderegler. 
 
 



Silvera, Adam: De dør begge til sidst 
Den 5. september modtager de to drenge 18-årige Mateo Torrez og 17-
årige Rufus Emeterio et opkald. De skal dø i dag. Nu har de to kun 24 timer 
til sammen at gøre alt det de ikke nåede. 
 
Steven, Laura: Overhovedet ikke okay 
Da Izzy efter en vild fest konfronteres med nøgenbilleder og sexbilleder, må 
hun virkelig overveje hvordan hun skal håndtere situationen. Izzy nægter at 
bøje nakken, for det er da overhovedet ikke okay at behandle teenagepiger 
sådan! 
Del 1 af serie 
 
Sutherland, Krystal: Vores kemiske hjerter 
Henry har aldrig været forelsket. Men en dag træder Grace ind i hans 
klasse. Skrøbelig, ødelagt og haltende. Klædt i alt for stort og beskidt 
drengetøj. Henry forelsker sig voldsomt, men er det nok til at hele en knust 
sjæl? 
 
Terry, Teri: Nedtælling 
Mens en dræbende epidemi hærger i Skotland, er teenagerne Kai og Shay 
på en livsfarlig færd. De skal finde den forsvundne Callie, Kais 10-årige 
lillesøster. 
 
Thomas, Angie: On the come up 
Da 16-årige Bri fra ghettoen vinder sit første rap-battle og hendes sang går 
viralt, er berømmelsen pludselig indenfor rækkevidde. Desværre af andre 
grunde end dem hun selv havde. 
 
Thomas, Angie: The hate u give 
Starr er vidne til, at hendes ubevæbnede ven, Khalil, bliver skudt og dræbt 
af en hvid politimand. Da nedskydningen kommer i medierne, bliver Starr 
nødt til at beslutte, om hun vil medvirke til, at betjenten, der gjorde det, 
bliver dømt. 
 
Tode, Martha Flyvholm: Man kan også være søstjerne 
Kortroman om Anne som er flyttet med kæresten Jens til København. Jens 
har et job, men Anne er alene derhjemme, mens hun tilbringer dagene med 
at være i tvivl. 
 
 
 



Tode, Martha Flyvholm: På Bornholm må man græde overalt 
Marias stedfar Tore er død. Hvordan skal hun og familien komme gennem 
sorgen? Maria føler sig fortabt, og kan ikke få styr på sine følelser. Hun har 
alt for mange og er helt tom på en og samme tid. 
 
Vedsø, Mette: Når hjertet er en elpisker 
Pi går i 1.g. og føler sig angst og presset. En dag falder hun pludselig 
besvimet om i klassen og hendes forældre og venner viser omsorg og 
kærlighed for hende, men Pi har svært ved at mærke noget som helst. 
 
Villadsen, Lise: Kvantespring 
Astrids storesøster, Cecilie, lider af angst og har rigtigt svært ved at 
håndtere hverdagen. Astrid må støtte Cecilie hver gang, hun har brug for 
det, og pludselig er der slet ikke plads til bare at være Astrid. 
 
Wiese, Ditte: Og så drukner jeg 
Josefine går i gymnasiet og har lagt en plan for sit liv, hvor alt skal være 
perfekt. Hun skal bruge høje karakter, have den rigtige kæreste og være 
smuk og slank. Men så ændrer alt sig, og Josefine tager nogle andre valg. 
 
Wiese, Ditte: Provinspis 
Ida er tæt på at være færdig med 3.g og det kan kun gå for langsomt med 
at komme væk fra provinshullet, når først hun har fået studenterhuen. Men 
der er en del ting, der spænder ben for Ida, ikke mindst hende selv. 
 
Wung-Sung, Jesper: En, to, tre - nu! 
Jeppe møder i 1.g den smukke og mystiske Cecilie, der bliver meget syg af 
kræft. Historien om, hvordan Jeppe klarer det, og samtidig spiller basketball 
samt holder forbindelsen til gamle venner, er spændende, sørgelig og 
gribende. 
 
Yoon, Nicola: Solen er også en stjerne 
To unge mødes tilfældigt en dag i New York og følelser opstår, men de har 
begge en tung bagage at slæbe rundt på. 
 


