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Blackout
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af Tomas Lagermand Lundme
Under et kirsebærtræ møder en ung pige kærligheden.
Det er pigens første oplevelse med kærlighed, men
også det første møde med voldsom jalousi. For ham,
hun har kastet sin kærlighed på, har en anden. Bogen
er en del af Carlsens billednoveller.

af diverse forfattere
”Hvorfor får sorte piger ikke store kærlighedshistorier?”,
blev forfatteren Dhonielle Clayton spurgt. Det har de
nu fået med disse fem kærlighedshistorier, der foregår
under en strømafbrydelse i New York City. I byens
mørke mødes ekskærester, barndomsvenner og nye
bekendtskaber i søde fortællinger om forelskelse og
hemmeligheder.

Findes på Nota og eReolen
og

Findes på eReolen

Kirsebærpigen

FRA 12 ÅR

Bare Alice

af Luna Harley
Det har altid været Alice og Oliva. Indtil de begynder
i gymnasiet, og Alice forelsker sig i pigen, som er
skolens mobbeoffer. Stille og roligt trækker Alice sig fra
Oliva og forsvinder dybere ind i sin nye kærlighed. Men
hvem er Alice, når hun bare er Alice?
FRA 15 ÅR

Findes på Nota og eReolen
og

FRA 15 ÅR

Citat: ”Hele dit…. væsen
”Hele dit…. væsen er
er fandme et kunstværk”
fandme et kunstværk”
(Blackout)
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Heartstopper

af Alice Oseman
LGBTQ+ tegneserien, der har taget verden med storm
- og ikke uden grund! Nick har været straight hele sit
liv, indtil han møder Charlie, og nye, store og ukendte
følelser opstår. Historien omhandler tunge emner som
seksualitet, mobning og identitet, men flyder stadig
over med kærlighed og nuttethed.
Findes på Nota

FRA 14 ÅR
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Love & gelato

Rødt hjerte, blåt blod

af Casey McQuiston
Kan kærligheden virkelig overvinde alt? Det skal
sønnen af den amerikanske præsident og prinsen
af Wales finde ud af, da de forelsker sig inderligt i
hinanden. Pludselig skal de navigere i hemmelige
forhold og storpolitik. Bogen har gået sin sejrsgang på
TikTok.
Findes på eReolen

FRA 15 ÅR

af Jenna Evans Welch
Mærk den italienske sommervarme og Firenzes magi.
Da Linas mor dør, bliver hun sendt til Italien for at
tilbringe tid med sin far. En far, hun først lige har fundet
ud af, hvem er. Her finder hun den dagbog, hendes
mor skrev, da hun for 16 år siden selv var et år i
Firenze - det vender op og ned på Linas liv.
FRA 13 ÅR

”Blød i knæene var
Citat:
”Blød en
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diagnose,
åbenbart
en diagnose,
der
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fandtes”
(Love
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Sig det ikke til nogen
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Det eneste jeg ønsker mig

Hvad Sara skjuler

af Kathrine Nedrejord
Der er sket noget med Lejlas veninde Sara. Hun er
blevet en skygge af sig selv, og lyset i hendes øjne er
slukket. Der må være sket noget den aften, hvor Sara
frysende og med skrammer på arme og hals bankede
på Lejlas vindue. Sara vil ikke sige, hvad det er, men
så må Lejla jo selv finde ud af det.
Findes på eReolen

FRA 14 ÅR

af Caroline Ørsum
18-årige Merle sugardater en forretningsmand. Det er
fedt at få dyre middage, nyt tøj og lækre gaver. Men
det har en pris - en pris, som Merle gerne betaler, indtil
prisen alligevel bliver for høj.
FRA 14 ÅR
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Svære hemmeligheder
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Monster

Så længe ingen ser os

af Anders Totland
En grum historie om seksuelle overgreb. Jons nye
stedfar Ole er rar og en rigtig familiefar. Men Ole kan
også lide at røre ved Jon på en måde, der ikke er
særlig far-agtig. Jon tier stille i frygt for, at Ole skal gøre
hans lillebror noget. Da Ole begynder at være alene
med lillebroren, beslutter Jon sig for at sige noget. Men
hvem vil tro på Jon, når alle synes, Ole er så sød?

af Morten Dürr
En fortælling om vold i hjemmet. I frikvartererne leger
pigerne hviskeleg. Men det, Anna hvisker i Veras øre,
er alt andet end sjovt, for Annas mor slår hende. Hvad
gør man, når man har fået sådan en hemmelighed at
vide? En graphic novel med noget på hjerte.
FRA 11 ÅR

Citat: ”I to sekunder,
”I to sekunder, måske,
måske, vikler vores blikke
vikler vores blikke sig
sig sammen som snørebånd,
sammen som snørebånd,
der er gået op” (Det eneste
der er gået op”
jeg
(Det eneste jeg ønsker mig)
ønsker mig)
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Hviskeleg

Lang vej ned

af Jason Reynolds
En realistisk roman, der ikke er helt som de andre. I
ghettoen er der tre regler: Ikke græde, ikke sladre, tag
hævn. Så da Wills bror dør i et drive-by-skyderi, må
han tage hævn. På vejen møder han andre, der på den
ene eller anden måde er blevet ofre for de tre regler.
En stærk bog skrevet på vers, hvor teksten hopper
rundt i takt med Wills følelser.
FRA 13 ÅR

af Patrick Ness
En hjerteskærende fortælling om en af de hårdeste
sandheder. Conors mor er dødssyg af kræft og hans
far har fået en ny familie. En nat får Conor besøg af et
monster, som han først bliver bange for, da det kræver,
han fortæller sandheden. Bogen er gennemillustreret
med en sort, rå streg, der underbygger den kraftfulde
historie.
FRA 11 ÅR

Findes på Nota og eReolen
og

Hvem gjorde det?
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Tæl til ti

af Stine Haynes
Efter Trishas storesøster dør i en trafikulykke, finder
hun en liste med ti ting, som søsteren hadede. Sidste
ting på listen er Trisha. Igennem hvert punkt lærer
Trisha sin elskede søster bedre at kende, og arbejder
sig gennem sorgen over at have mistet hende.
FRA 11 ÅR

Findes på Nota og eReolen
og
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”Jeg trækker
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”Jeg
trækker
på skuldrene,
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fordi
fordi
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The hate u give

af Angie Thomas
Starr bevæger sig mellem to verdener – ghettoen,
hvor hun bor og den ”hvide” privatskole, hun går på.
En dag er Starr vidne til, at hendes ubevæbnede ven
bliver skudt af en hvid politimand. Der opstår hurtigt to
meget forskellige udgaver af, hvad der skete. Starr må
nu beslutte sig for, hvad hun fortæller - men lige meget
hvad, kommer det til at have konsekvenser.
Læs også “Concrete rose” og ”On the come up”.
Findes på eReolen

FRA 14 ÅR

Størst af alt

af Malin Persson Giolito
18-årige Maja er anklaget for et skoleskyderi på sit
gymnasium. Et skyderi, hvor både hendes bedste
veninde og kæreste blev dræbt. I skiftevis nutiden og
fortiden fortæller Maja om, hvordan det er at være
fængslet, og hvordan hun er nået dertil. For alt er ikke
så sort/hvidt, som det ser ud.
Findes på eReolen
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The Black Flamingo

Bortebjerget

af Kathrine Assels
En fin, lille og rørende fortælling om Saga, der kæmper
med sorg og skyldfølelse efter hendes far er død i en
ulykke. Var det et uheld, eller valgte han faktisk selv at
springe og forlade Saga?
Findes på eReolen

FRA 14 ÅR

af Dean Atta
Smukt illustreret bog om at skabe sin egen plads i
verden. Michael hører ikke rigtig til nogen steder – han
er både alt for sort og ikke sort nok, og så er han også
homoseksuel. Men i et drag queen fællesskab finder
han sin plads. Her bliver han ”Michael - The Black
Flamingo”.
FINDES FRA
KUN13
PÅÅR
ENGELSK

Findes på eReolen Global
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En af os lyver

af Karen M. McManus
Fem elever går ind i et klasselokale, men kun fire
kommer ud i live. Alle har set, at ingen af de andre har
gjort noget. De fire unge skiftes til at fortælle deres
version af forløbet, og langsomt fortælles en intens
historie fyldt med hemmeligheder.
FRA 14 ÅR

Læs også ”En af os dræber” eller en af
forfatterens andre spændingsbøger.
Findes på Nota og eReolen
og
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A good girl’s guide to murder

af Holly Jackson
Pippa beslutter sig for at lave en podcast om det fem
år gamle mord på en lokal pige. Morderen er godt nok
fundet, men Pippa er ikke helt sikker på, at det var
ham. Hemmelighed for hemmelighed kommer hun
tættere og tættere på, hvem der egentlig slog pigen
ihjel.
FINDES FRA
KUN14
PÅÅR
ENGELSK

FRA
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Byttedyr

af Lise Villadsen
16-årige Wilma er på udveksling i USA, og under
hendes ophold findes en pige myrdet. Wilma er sikker
på, hun ved, hvem moderen er - eller gør hun nu
også det? Til sidst er Wilma ude, hvor hun slet ikke
kan bunde. Hør den gerne som lydbog, der virkelig
forstærker bogens intense og uhyggelige stemning.
FRA 14 ÅR

Findes på Nota og eReolen
og
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Fake

af E. Lockhart
Jule er fast besluttet på at være helten i sin egen
historie. Derfor påtager hun sig identiteter og
personligheder alt efter den situation, hun er i. Da hun
møder rigmandsdatteren Imogen, gør hun alt for at
blive en del af hendes liv. Men kan man blive ved med
at være helten, hvis man altid er en anden?
FRA 14 ÅR

Læs også ”Vi var løgnere” og
prequelen ”En familie af løgnere”.
Findes på eReolen
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Nattens børn

af Camilla Läckberg
En kort og intens spændingsroman om fire unge, der
har kendt hinanden, siden de var små. De har hver
deres mørke hemmelighed og et brændende ønske
om hævn. Til en nytårsfest bliver hemmelighederne
afsløret, og langsomt, men sikkert bliver der lagt en
plan for at tage hævn.
Findes på eReolen

FRA 15 ÅR

Citat: ”Fordi vi er de mest
”Fordi vi er de mest
ødelagte. Velfungerende og
ødelagte. Velfungerende og
pæne og hele udenpå, men
pæne og hele udenpå,
ulykkelige og i stykker
men ulykkelige og i
herinde” (Nattens børn)
stykker herinde”
(Nattens børn)

Vores skjulte evner

af Caroline O’Donoghue
Maeve er ikke særlig populær, men det ændrer sig den
dag, hun finder en pakke tarotkort. For det viser sig,
at Maeve har et særligt talent for at læse tarotkort. En
dag trækker hendes tidligere veninde et uhyggeligt kort
og forsvinder sporløst dagen efter. Maeve er sikker
på, der er en sammenhæng, og hun begynder selv at
undersøge, hvad der er sket.
FRA 13 ÅR
Læs også ”Vores delte evner”.
Findes på Nota og eReolen
og

FRA
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Stalker

af Michella Rasmussen
Nervepirrende thriller om 17-årige Julie, der har en
hemmelig beundrer. Han holder øje med hende, elsker
hende og vil have hende helt for sig selv! Sideløbende
med Julies version af historien, fortæller stalkeren sin
egen mere og mere uhyggelige side af, hvad der sker.
FRA 14 ÅR

og
Findes på Nota og eReolen

Lettere at læse
LIX 19
FRA
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Én chance
Jagten - undercover

af Anne-Marie Donslund
Medrivende serie om Johanne, hendes lillebror og mor,
der har fået nye identiteter for at kunne leve i skjul for
deres voldelig far. Det får dog ikke frygten for, at deres
far finder dem, til at forsvinde. For der skal ikke meget
til, før de kan blive afsløret, og det kan gå helt galt.

af Kit A. Rasmussen
Oscar bor i en by, hvor der hvert år forsvinder en flok
unge. De vender altid tilbage efter et døgn, men de
kan aldrig huske, hvad der er sket. Denne gang er
det Oscars tur til at forsvinde! Det eneste, han husker,
er en stemme, der bliver ved med at gentage: ”Én
chance”. Hvad betyder det?
Findes på eReolen

LIX 17. FRA 13 ÅR
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Snitch

af Mette Telefoni
Carl har været Samis bedste ven siden børnehaven.
Men Carl er pludselig blevet et kæmpe røvhul, som
begynder at mobbe klassens nye pige. En pige, som
Sami godt kan lide. Hvordan vælger man mellem sin
bedste ven, der er en idiot og den pige, man godt kan
lide?
LIX 15. FRA 13 ÅR

LIX 19. FRA 13 ÅR

og
Findes på Nota og eReolen
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Afpresning

af Peter Krogholm
Pigen Will og bogens jeg-fortæller mangler penge, og
de beslutter sig for at afpresse deres lærer. Men det
går slet ikke som planlagt. En bog fra serien ”Mellem
rum”, som er helt fantastiske letlæsningsbøger til unge.
LIX 15. FRA 13 ÅR

og
Findes på Nota og eReolen

Arealet af en trekant

af Kit A. Rasmussen
En sød fortælling om Rasmine, der er vild med Lauge,
men er Lauge mon vild med Rasmine? Og hvad er det,
som Tobias holder hemmeligt for Rasmine?
Findes på eReolen

LIX 13. FRA 12 ÅR

Citat: ”… men bare lige i et
”… men bare lige i et
øjeblik var det, som om jeg
øjeblik var det, som om
også eksisterede” (Arealet
jeg også eksisterede”
af en trekant)

Dødsdruk

af Bjarke Schjødt Larsen
Spændingsfyldt historie om Emil og Mads, der har
været venner hele livet. Men nu er Emil begyndt at
rode rundt med Mads’ kæreste Signe. Til en fest bliver
de opdaget, og Mads bliver vred, rigtig vred.
FRA 13 ÅR

Læs også de andre bøger i serien ”Spot”
- relevante historier med et lix på højest 10.
Findes på eReolen

(Arealet af en trekant)
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