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Adam Silvera & Becky Albertalli 
Hvis det er os
Tror du på kærlighed ved første blik? Det 
gør Arthur og da han tilfældigt møder Ben på 
posthuset, er han sikker på at lykken er gjort, 
men at starte et forhold, hvor forventningerne 
er tårnhøje, kan være svært. Historien om Ben 
og Arthur er hjertevarm, hyggelig og giver et 
indblik i at forhold ikke nødvendigvis skal være 
perfekte for at være rigtige. 
Læs også: Simon vs. Verdens forventninger, 
Leah på offbeatet og Fordelen ved hemmelige 
forelskelser

Benjamin Alire Sáenz 
Aristoteles og Dante opdager  
universets hemmeligheder
Aristoteles og Dante er bedste venner. De 
udfordrer hinanden, på godt og ondt og supplere 
hinanden godt. En dag er Dante ved at blive kørt 
ned af en bil og Ari redder ham. De aftaler aldrig 
at snakke om det, nok mest fordi Ari ikke kan 
indrømme den rigtige grund til at han reddede 
Dante: at han er forelsket i ham. Kan de være 
sammen når Ari er opfostret til at blive en be-
stemt slags mand – en ikke-homoseksuel mand?

Camilla Wandahl
Venus Fluefanger
Alex bliver puttet i bestemte kasser af samfun-
det, sine venner og familie, men Alex føler ikke 
han hører til i nogen af dem. Han er forvirret 
over hvem han er. Om han kan lide piger 
eller drenge. Da han en dag køber en venus 
fluefanger-plante i en blomsterbutik, bliver det 
starten på Alexs rejse til en bedre forståelse af 
ham selv og at det ikke er naturen der dømmer, 
hvem man er – det er mennesket der gør det.

Line Lybecker
På vej mod Sophie
Sophie er født som Mikkel og ”På vej mod 
Sophie” er fortællingen om alle de fordomme 
som Mikkel må stå igennem for endelig at 
kunne kalde sig selv for Sophie. Det sætter 
både venskaber og familielivet på en prøve, 
men heldigvis er der hjælp at hente og der er 
også venner der støtter op om Mikkels svære 
valg og kamp for at blive den han er inderst 
inde: nemlig en pige. 
Læs også: Historien om en dreng og Mere end 
veninder

Esther Enig
Når solen ikke skinner
Andrea er tilbage i 2.g. efter en lang sommerfe-
rie. Hun har erkendt for sig selv at hun måske 
er til piger. Denne nye erkendelse er dog svær 
at få til at passe med en hverdag hvor man er 
søster, veninde og kæreste. Andrea møder Sol-
veig som bliver solen i Andreas liv, men det er 
svært for hende at bryde den rolle som hun har. 

”Man starter med 
ingenting, og ender 
måske med alt.”(Hvis det er os)



Iscenesættelse

Sarah Engell & Sanne Munk Jensen
Tag gaden tilbage
Da Polly starter på gymnasiet, åbner en hel ny 
verden sig for hende, men hvordan skal hun 
navigere i gymnasielivet og stadig være Polly? 
Polly vil gøre alt for at passe ind hos de popu-
lære piger, også selvom hun sælger ud af sine 
værdier. Heldigvis indser Polly konsekvenserne 
for hende valg, og hun opdager at det er bedre 
at være den Polly hun selv former, end den 
Polly som andre har været med til at forme. 

Lygia Day Penaflor
Alt dette er sandt
Forestil dig at du møder din yndlingsforfatter 
og hun lokker dig til at fortælle hemmeligheder 
om dig selv og dine venner og at forfatteren så 
bruger denne information til sin nye bog? Det er 
det der sker for Miri, Soleil, Penny og Jonah – 
og dette møder vender op og ned på hele deres 
tilværelse og hvordan de ser hinanden. 

Nicole Boyle Rødtnes
Udstillet
Ida og Oliver har deltaget i et realityprogram og 
deres liv har ændret sig dramatisk: Oliver nyder 
kendislivet, mens Ida fortryder og hjemsøges af 
ting der er sket i serien. Historien krydres med 
uddrage fra faktiske kontrakter til realitypro-
grammer og fortæller ikke alene om bagsiden af 
kendismedaljen, men også om hvor meget et liv 
kan ødelægges af noget der skulle have været 
en spøg. 

Mina Lystad
Nørd
Marie får en skoleopgave om sociale medier 
og selvom hun til at starte med ikke er glad for 
det, vinder nysgerrigheden og muligheden for 
at være blandt de populære piger. Hun presses 
dog til at lave vildere og vildere opslag, som til 
sidst går udover dem hun holder af. Kan Marie 
gøre skaden god igen?

Annette Mierswa
Instagirl
Da Isabellas forældre bliver skilt har Isabella 
brug for at afreagere og det gør hun ved at 
lægge sit liv i sin nye veninde Kims hænder. 
Kim styrer Isabellas liv – især på sociale medier 
hvor Kim får Isabella til at gøre vanvittige ting. 
Isabellas forældre og andre veninder forsøger 
at stoppe hende, men jagten på likes er for 
fristende. 

Jane Susanne Andersen
Hybenhjerter
Veronika er vildt populær på Instagram. Hun 
har kræft, men er alligevel en stor inspirations-
kilde for mange, der sender hende hjerter, likes 
og kommentarer. Der er bare ingen der ved at 
Veronika ikke findes, men er en af Leas falske 
profiler. Da virkelighed og virtuel tilværelse 
begynder at ramle, må Lea træffe et svært valg. 

” ”Jeg vil overleve.” 
”Selvfølgelig vil du 
det,” siger han med 
overbærende vok-
senstemme. ”Nej! 
Jeg vil leve. Ikke bare 
overleve,” siger jeg.”(Og så drukner jeg…)

Ditte Weise
Og så drukner jeg…
Josephine er 12-tals-pigen der kan klare alt: 
familie, venner, kæreste og at være populær på 
sociale medier. Hun skal brillere til alt hun laver, 
så derfor kan hun ikke få et break og bare være 
Josephine. Hendes krop og sind er dog ved at 
sige stop, men hvad sker der når hun ikke lytter 
og bare kører på?



Kærlighed

Natalie Decker
Forkert nummer
Layla og Tyler kan ikke udstå hinanden i det vir-
kelige liv, men på sms er Tyler sød og betænk-
som overfor Layla og Layla ser Tyler som Tyler 
og ikke som Tyler-rigmandsønnen. Langsomt 
forelsker de sig, men kan deres forelskelse tåle 
at de lære sandheden om hinanden identiteter?
Læs også: Forkert kys

Jenny Han
Hvis du bare var min
Lara Jean skriver kærestebreve til fyre, når 
hun er holdt op med at være forelsket i dem. 
Hun sender dem ikke, men gemmer dem i en 
hatteæske. En dag bliver hun dog konfronteret 
af de fyre hun har skrevet breve til, for hendes 
lillesøster har nemlig sendt dem og hvad gør 
Lara Jean så? Er der en af fyrene hun stadig 
er forelsket i, og mon også han er forelsket i 
hende?
Læs også: PS. Jeg elsker dig stadig og For 
altid, Lara Jean

Anica Mrose Rissi
For evigt. Måske
Bee er forelsket i Aiden. Aiden elsker Bee og vil 
have at hun er sammen med ham hele tiden. 
Han virker som den perfekte fyr, men snart 
indser Bee at kærlighed kan være en farlig stør-
relse og hun må træffe den svære beslutning 
at sige fra overfor Aiden – hvilket han ikke kan 
lide. Bees første kæreste burde give hende blå 
blomster og søde digte – ikke blå mærker og 
skideballer. 

Shannon Dunlap
Izzy + Tristan
Denne moderne Romeo og Julie fortælling 
skildrer ung kærlighed, der næsten kun møder 
modstand. Izzy, den hvide pige og Tristan, den 
mørke dreng, mødes og forelsker sig. De må 
kæmpe for kærligheden og de risikerer alt for 
kærligheden, der i sidste ende kan ødelægge 
dem fuldstændig.
 
Lise Villadsen
Tigerhjerte 
Historien om Kiki der, efter sine forældre bliver 
skilt, flytter sammen med sin mor og dennes 
nye mand og stedbror. Langsomt bliver Kiki og 
stedbroren tætte, men hvor tæt er for tæt? Kiki 
må finde en balancegang mellem kærlighed og 
jalousi. 

Rachael Lippincott
Five feet apart 
Stella lider af lungesygdommen cystisk fibrose 
og har været indlagt et hav af gange. Hun skal 
altid holde to meters afstand til alle for at undgå 
infektioner. Nu er Stella indlagt igen og der er 
håb for en lungetransplantation, men så møder 
hun Will Newman der også er indlagt og nu 
bliver det pludselig svært at holde to meters 
afstand.
Læs også: En flænge i himlen af John Green og 
Alt eller intet af Nicola Yoon.

Pernille Eybye
Kærlighed og kattestrofer 
Underholdende fortælling om Alberts forsøg på 
at imponere nabopigen Frida. Albert har mange 
snakke med den sexfikserede del af hans tan-
ker, som han henviser til som ”Mister Perverso” 
og det er ikke nødvendigvis en god ting at han 
lytter til den del af hans hjerne. 

Hadley Dyer
Her så langt væk 
George glæder sig til at hun er færdig med high 
school, så hun kan komme væk fra byen. Livet 
har dog andre planer for hende, da hun møder 
og forelsker sig i den 12 år ældre Francis, der 
også er den lokale politibetjent. De kæmper for 
at holde deres forhold hemmeligt og Georges 
liv tager en dramatisk drejning. 

”For helvede, jeg 
tror, jeg elsker lyden 
af Laylas latter.”(Forkert nummer)



Blandet
Nicole Boyle Rødtnes
Den sorte enkes by
Clara, Silas og Emma lever alle i Viduana, en 
by styret af kvinder, og hvor mænd kun ses 
som arbejdskræft, hær og sæddonere. Der er 
krig i verden omkring Viduana og derfor bliver 
byen styret med hård hånd af de tre enker der 
grundlagde byen. Clara, Silas og Emma drøm-
mer alle om forandringer, men har de hvad der 
skal til for at ændre deres liv? Samtidig gemmer 
Emma på en hemmelighed, der i værste fald, 
kan koste hende livet.

Lars Mæhle
Realityspillet 2052
I år 2052 er Jordens klima gået amok og alle 
forsøger at overleve. Teknologien er så udviklet, 
at man nu kan søge tilflugt i skræddersyede 
virtuelle verdener. Drengen Roland er afhængig 
af netop dette stimuli og han bliver udtrukket 
som deltager i ”Realityspillet 2052”, hvor han, 
sammen med fire andre unge, skal forsøge at 
løse verdens klimaproblemer. Intet er dog hvad 
det giver sig ud for at være, og snart er der 
begået mord på den lille ø hvor de unge er og 
der er ingen der kan vide sig sikre. 

Karen McManus
Echo Ridge
Ellery og hendes tvilling flytter hjem til deres 
bedstemor, kommer de til en by fyldt med 
hemmeligheder. Ellery slår sig sammen med 
den lokale outsider, Malcom, for at finde ud af 
hvad der sker i byen hvor piger forsvinder eller 
bliver myrdet. Malcom er byens outsider, da 
hans bror var hovedmistænkt sidste gang en 
pige forsvandt, men det afskrækker ikke Ellery 
i samarbejde med ham. Sammen opdager de 
dog en skrækkelig hemmelighed, der kan ende 
med at koste dem livet. 

Katherine Marsh
Den skjulte dreng
Max er, med sin familie flyttet til Europa fra USA 
og har svært ved at tilpasse sig sit nye liv. Ah-
med er på flugt fra Syrien og har mistet alle han 
kender. Ahmed søger tilflugt i Maxs kælder og 
lever et usynligt liv – indtil Max opdager ham. 
Der opstår et usædvanligt venskab mellem de 
to drenge, hvor de hver især hjælper hinanden 
med at overleve i en verden hvor de ikke føler 
der er plads til dem. Men lykken varer ikke 
ved og hvad sker der den dag Ahmed bliver 
opdaget?

Patrick Ness
Krigens monstre (Chaos Walking, 3)
Todd og Viola er fanget på hver deres side i 
en krig, hvor de kæmpende kun har et mål: at 
udslette hinanden. Todd og Viola forsøger at 
navigere mellem sandheder, løgne, hemmelig-
heder og intriger og de indser at det er svært 
at kæmpe for fred, når selv fjenden kan være 
god. Hvem skal de kæmpe for når de ikke kan 
stole på nogen? Todd kæmper stadig med sin 
usikkerhed og vil gerne gøre alle glade, også 
selvom det betyder han skal såre dem han 
holder af. Sidste bind i ”Chaos Walking”-serien 
er episk og fortæller om at alle bliver monstre 
når der er krig – selv de bedste af os. 
Læs også: ”Knivens stemme” og ”Fjendens 
ansigt”

Julie Midtgård
Elementprøven 
Gry dømmes som heks i 1600-tallets Aalborg 
og brændes på bålet. Hun dør dog ikke, men 
bliver suget igennem en sprække i virkelighe-
den og ender i Luscuro. Her finder hun et land 
i krig, hvor piger går i skole og lærer magi og 
hvor hun selv har magiske kræfter. Gry kæmper 
med usikkerheden over at være dårlig til magi 
– og til alt andet, føler hun, at hun forelsker sig i 
en farlig dreng, gør det ikke bedre. Hun tør ikke 
stole på sig selv, hvilket hun skal få lært, for 
Elementprøven nærmer sig – og hvis hun ikke 
er klar, kan det koste hende livet. 
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Hverdagen

Anne Arendsen Thorsen
Filterløs
Alma er på ydersiden en helt almindelig gymna-
sieelev, på indersiden raser kampen mod angst 
og et stort savn efter hendes afdøde far. Hun 
møder Stefan, som hun forelsker sig i og hun 
dropper sin angstmedicin. Hun forsøger at leve 
frit, men hendes verden falder mere og mere 
sammen. Kan hun finde modet til at sige fra og 
komme op til overfladen?

Sofie Riis Endahl
Smuk, smukkere, smukkest 
Claire, Lærke og rosemarie skal til gymnasie-
fest. De kæmper alle med følelsen af ikke at 
være god nok, glad nok og smuk nok. Hvordan 
skal de finde dem selv i et samfund hvor alle 
lægger filtre på og kun viser facaden? Er skøn-
hed noget der kommer indefra?
Læs også: Sindstequila, Øjebliksbilleder, Efter-
skælv af samme forfatter

Line Kyed Knudsen
Toner i natten (Stjernekys)
Mie er nervøs for at skulle begynde i gymnasiet, 
da hun blev mobbet i folkeskolen og er kommet 
i samme klasse som sin mobber. Heldigvis er 
Mia en utrolig dygtig sanger og får hurtigt nye 
veninder i klassen. Samtidig forelsker hun sig 
i Casper, men det gør hendes bedste veninde 
også og hvad skal Mia så gøre?
Læs også: Lyden af vinger og Sangen fra 
hjertet af samme forfatter.

Astrid Bakkegaard Lindbjerg m.fl.
Før vi forsvinder 
10 noveller til unge, skrevet af unge. Hvordan 
kommer unge igennem svære perioder med 
sorg, sygdom og mobning? Hvordan oplever 
unge glæde og kærlighed? Find måske svaret 
i denne novellesamling, hvor de unge selv og 
med egne ord beskriver disse svære følelser og 
oplevelser.

Trine Bundsgaard
Hvis vi var en almindelig familie
Historiens jeg-fortæller påtager sig ansvaret for 
sin lillesøsters 8-års fødselsdag, da faren har 
travlt med at drikke øl og moren med at lege 
clairvoyant. Med hjælp fra vennen Ali og den 
lokale frisør, forsøger storesøsteren at gøre 
Ingeborgs fødselsdag til den bedste fødselsdag 
nogensinde – men det er svært når man selv 
kun er et barn. 

Line Leonhardt
Skunks
Rå og bark historie om venskabet mellem seks 
unge hjemløse, deres kamp for overlevelse 
på gaden, stoffer og alkohol, overfald og om 
hvordan det er at stå på sidelinjen til samfundet. 
Kan de og har de lyst til, på de rette præmisser 
at blive en del af samfundet igen?

Kristina Aamand
Hjerte af pap
Ærlig og genkendelig historie om pigen Sif og 
hendes liv som skilsmissebarn og den første 
kærlighed. Sif bor skiftevis hos mor og far og 
når Sif er hos far, er farens nye kæreste Fiona 
der også, hvilket ikke gør Sif glad. Sif er deri-
mod glad for drengen Konrad, men han virker 
ikke til at være interesseret i Sif. 

”Men nogle gange må man leve 
livet på andres præmisser. ”(Smuk, smukkere, smukkest) 


