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Dig & Mig ved daggry 
af Sanne Munk Jensen 
og Glenn Ringtved

Kan man elske nogen så højt, så 
det er værd at dø for? Gribende, 
men også barsk historie om det 
forelskede par Louise og Liam, der 
tager den fatale beslutning at lænke 
sig sammen med håndjern og hoppe 
ud fra Limfjordsbroen i Aalborg. 
Tilbage står de efterladte og spørger 
hvorfor? Fortælleren er den afdøde 
Louise, som side for side afdækker 
de grusomme begivenheder, der 
førte til den voldsomme handling.
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En flænge i himlen
af John Green

Det er ikke uden grund at En flænge 
i himlen er blevet en bestseller 
verden over og gå heller ikke glip af 
den smukke filmatisering. Historien 
om 16-årige Hazel, der er dødssyg 
af kræft, og som forelsker sig i 
17-årige Augustus som også er 
kræftsyg, er varm, hjertegribende, 
åndeløs og slet ikke til at holde ud. 
Sørg for at have stabler af lom-
metørklæder i nærheden.

Hvis jeg bliver
af Gayle Forman

17-årige Mia står overfor mange 
svære valg om sin fremtid, men en 
ulykke en vintermorgen bliver fatal 
og sætter alle valg på spidsen, for 
Mias forældre er omkommet, mens 
Mia selv er i koma. Kæresten Adam 
tigger hende om at vælge livet, 
men kan hun leve videre uden sin 
familie? Stærk og smuk fortælling 
om kærlighed, som også fik filmpre-
miere i 2014.

Den store Gatsby
af F. Scott Fitzgerald

Fatalt trekantsdrama om den 
mystiske Jay Gatsby, der som ung 
fattig løjtnant forelskede sig  i Daisy. 
Trods kærligheden til Gatsby valgte 
Daisy at gifte sig med den velha-
vende Tom. År efter har Gatsby 
skabt sig en stor formue og i sit 
enorme hus på Long Island afholder 
han overdådige fester, der kun har 
et formål: at vinde Daisy tilbage. En 
klassiker, der er blevet filmatiseret 
flere gange senest med Leonardo 
Di Caprio i rollen som Gatsby. 
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Eleanor & Park
af Rainbow Rowell

En lille perle af en kærlighedshi-
storie om outsiderne Eleanor og 
Park, der modstræbende  forelsker 
sig i hinanden. Året er 1986, og 
Eleanor med det ildrøde hår og de 
slidte jeans er netop flyttet til byen. 
I skolebussen er der kun en plads 
ledig - den ved siden af Park. Lang-
somt begynder Eleanor og Park at 
udveksle tegneserier, kassettebånd 
og hemmelige blikke.

Mig før dig
af Jojo Moyes

Will og Lou forelsker sig. Det er 
bare lige det ved det, at Will sidder 
i kørestol, lammet efter en voldsom 
bilulykke, og han ønsker ikke at leve 
længere. Han har bestilt tid til aktiv 
dødshjælp på et hospital i Holland. 
Og Lou har kun 6 måneder til at få 
ham til at skifte mening. En rørende 
kærlighedshistorie, som du ikke 
sådan lige glemmer igen.

PS Jeg elsker dig
af Cecelie Ahern

Kærligheden rækker langt ud over 
døden i denne romantiske chick 
lit, som forfatteren skrev kun 21 år 
gammel, og som også er filmatise-
ret. Holly er i dyb sorg efter at have 
mistet sit livs kærlighed, men Gerry 
er med ét meget levende igen, da 
hun modtager en pakke med breve 
fra ham. Brevene kaster Holly ud i 
mange sjove og sørgelige situatio-
ner og får hende langsomt tilbage til 
livet, og måske kærligheden, igen.

Twilight  
af Stephenie Meyer

Vor tids Romeo og Julie forklædt 
som vampyrer og varulve. Bella 
flytter ind hos hendes far og starter 
på en ny skole, hvor hun løber ind 
i den super lækre, men mystiske 
vampyr Edward. Edward ligger ikke 
skjul på at han er vampyr, men det 
skræmmer ikke Bella, der gør andre 
vampyr og varulve derimod. 
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Hver dag 
af David Levithan

Forestil dig at vågne op i en ny krop 
hver eneste dag til et nyt liv – det 
er lige præcis hvad personen A, der 
hverken er dreng eller pige, på 16 
år gør. Så møder A Rhiannon og 
bliver forelsket og det er gengældt, 
men hvad gør man når man aldrig 
ved hvem man er dagen efter og 
hvor man geografisk er placeret?

Kærlighed for fanden
af Katie Cotugno

Reena har været forelsket i Sawyer 
lige så længe hun kan huske… og 
lige pludselig sker der, de forelsker 
sig vildt og voldsomt. Og så en dag 
er han væk, uden et ord og Reena 
sidder alene tilbage, fuldstændig 
ødelagt og gravid. 3 år efter dukker 
Sawyer pludselig op igen og skaber 
kaos i alt det der lige var ved at 
falde ro på, en masse uafklarede 
følelser og spørgsmål trænger sig 
på.

Martin og Victoria
af Klaus Lynggaard

Her er en bog, som din mor med 
garanti har læst, da hun var ung. Og 
sandsynligheden for at hun siger 
at det er den bedste ungdomsbog, 
hun har læst,  er stor. Selvom den 
udkom i 1980erne, og din mor har 
læst den, er det stadig en vanvittig 
god kærlighedshistorie om roden 
Martin, der forelsker sig i den kølige 
og tilbageholdende overklassepige, 
Victoria. 

Stormfulde højder
af Emily Brontë

Wuthering Heights udkom første 
gang i 1847. Den gang var den ikke 
populær  men  historien om den 
skæbnesvangre kærlighed mellem 
den skønne Catherine og den 
fattige og  temmelige bramfrie og 
vrantne Heathcliff  er siden blevet 
en klassiker. Den er helt uomgæn-
gelig når der er tale om de bedste 
kærlighedshistorier - ever.  Det her 
er en af dem, du bør kende. 
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Fordelene ved at være 
en bænkevarmer
af Stephen Chbosk

Der er den store drøm om kærlig-
hed og så er der virkeligheden, hvor 
det også handler om identitet, sex 
og at skulle leve op til alle idealerne. 
15-årige Charlie rives ud af sin rolle, 
som tilskuer til livet, da han får to 
ældre venner i High school og får 
forelskelser, sex og stoffer tæt på. 
En ægte, rørende og skarp coming 
of age-roman om de forvirrende, 
men også skønne år, hvor livet 
åbner sig op.

Sandor møder Ida
af Sara Kadefors

Modsætninger mødes da den popu-
lære og smarte Ida kommer i kontakt 
med den balletdansende enspænder 
Sandor på et chatforum. De deler 
deres tanker og ensomhed, som 
især handler om deres familieforhold. 
Idas alkoholiske mor og Sandors 
ambitiøse forældre. De bor i hver 
deres by, men aftaler at mødes. Men 
én ting er at være fortrolige på nettet, 
da de mødes i virkeligheden har de 
svært ved at genkende det billede, 
de har fået af hinanden.

Den statistiske sandsynlighed 
for kærlighed ved første blik
af Jennifer E. Smith

Der er kærlighed i luften, da Hadley 
kommer for sent til sit fly fra New 
York til London. Det betyder nemlig 
at hun kommer til at sidde ved siden 
af Oliver og da flyturen er ovre har 
de næsten delt hele deres liv med 
hinanden. Men vil de mødes igen? 
Romantik, humor og feel-good, 
når det er bedst og en roman, der 
får dig til at tro på at kærligheden 
findes.

Vildskab (Shiver 1)
af Maggie Stiefvater 

Som barn blev Grace trukket ind 
i skoven af en flok glubske ulve, 
men en ulv med gule øjne reddede 
hende. Han var ikke som de andre. 
Da Grace en sommerdag mange år 
senere finder en såret dreng i sko-
ven, ved hun hvem han er. De forel-
sker sig, men Sam er menneske om 
sommeren og ulv om vinteren. Og 
vinteren nærmer sig. En Romeo og 
Julie historie, der minder om Bella 
og Edwards kærlighed i Twilight.
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En, to, tre - nu!
af Jesper Wung-Sung 

Jeppe og den smukke og mystisk 
Cecilie forelsker sig hovedkulds i 
hinanden. De svæver på en lyserød 
sky og Jeppe har stor succes med 
sin basketball karriere. Men under 
overfladen lurer en hemmelig, som 
Cecilie ikke har fortalt… En reali-
stisk, smuk og rørende bog, hvor 
Kleenex er et must, at have indenfor 
rækkevidde.

Fucking forelsket
af Nils J.A. Schou

Første del af serie, hvor vi følger 
Andreas´ kærlighed og sorger 
bogstaveligt talt, da følelserne og 
sorgen over hans mors død blander 
sig med forelskelsen i Monni, som 
desværre er kæreste med skolens 
sejeste fyr. Det er ikke nemt, men 
det lykkedes faktisk Andreas at 
score hende. En realistisk og intens 
serie om at finde sit ståsted som 
ung og den store og svære 
kærlighed.

Hjerte på græs 
af Anne-Marie Donslund 

Julie går i 9. Klasse og mens Julies 
mor skal leve livet i New York, bliver 
Julie sat på græs hos sin far i lillebit-
te Vallekilde. Selvom omvæltningen 
fra by til land er stor får Julie hurtigt 
også andet at tænke på. Hendes 
hjerte begynder nemlig at banke 
ekstra voldsomt, hver gang hun ser 
Kenni. Velskrevet titel i Gyldendals 
Hjerteserie om den første spirende 
forelskelse og den første gang.

Wonderboy
af Angel T. Kirkegaard

Lau er skolens lækre og populære 
fyr – ham alle pigerne sukker efter. 
Men så starter Theis med de 
grønne øjne i klassen og de to 
bliver meget forelskede, men det 
er ikke nemt at være forelsket i en 
anden dreng. Dilemmaerne står i kø 
og hvad skal man, når man bare er 
15 år og usikker.


