YOUNG
ADULT
– ungdomsromaner for dig mellem 4 og 40 år
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Med kvindelig hovedperson

Gayle Forman

Jenny Han

Stephanie Perkins

2010 – 182 SIDER.

2011 – 246 SIDER.

17-årige Mia ligger i koma
efter et trafkuheld, som
måske har kostet hendes
familie livet. Kæresten
Adam tigger hende om at
leve videre, men Mias tab er
så uendelig stort.

15-årige Belly tilbringer
som altid sin sommerferie
sammen med sin mor og
storebror i sommerhuset hos
morens veninde Susannah og
hendes to drenge.

Anna og det franske kys
2015 – 387 SIDER.

Amerikanske Anna kan ikke
et ord fransk, da hendes far
ud af det blå sender hende
på kostskole i Paris. Mødet
med den charmerende og
fotte St. Clair får Annas
følelser til at vokse, men er
de blot venner?
HANDLER OM: FORELSKELSE, FILM, VENSKAB, KOSTSKOLER, FRANKRIG,
PARIS.

Laurie Halse Anderson

Vinterpiger

2010 – 279 SIDER.

Den 18-årige Lia beskriver
i sin dagbog, hvordan hun er
fanget mellem to verdener:
de levendes og de dødes. For
veninden Cassie er netop
død af spisevægring, og Lia
selv er godt på vej.
HANDLER OM: ANOREKSI, SPISEFORSTYRRELSER, CUTTING, BULIMI, FAMILIEN.

Hvis jeg bliver

HANDLER OM: SORG, TAB, DØDEN, FAMILIEN.
LÆS OGSÅ GAYLES ANDRE ROMANER: ”DA HUN FORSVANDT”, ”JEG
LEVEDE” & ”BARE EN DAG”.

Lauren Oliver

Før jeg falder
2011 – 510 SIDER.

Samantha er en feteret high
school pige, der har en skøn
kæreste og dejlige veninder.
Hun omkommer i en
bilulykke med sine veninder,
men det er ikke slutningen.
Samantha får en ny chance ja hele seks chancer - for at
genoplever den sidste dag og ændre på andres
liv og skæbne.
HANDLER OM: HIGH SCHOOL, VENINDER, LIV EFTER DØDEN.

LÆS OGSÅ LAURIES ROMAN ”TAVS TALE”.

LÆS OGSÅ LAURENS ANDRE BØGER: ”PANDÆMONIUM” & ”DELIRIUM”.

Rainbow Rowell

Zakiya Ajmi

2004 – 310 SIDER.

2016 – 153 SIDER.

Outsiderne Eleanor og Park
er tvunget til at sidde ved
siden af hinanden i skolebussen. Som dagene går
blomstrer en smuk og fn
forelskelse op. Omverdenen
modarbejder forholdet og
den første forelskelse er
ikke ment til at vare evigt, eller?

Selvbiografsk pigebog om
venskab, de første forelskelser og livet som skilsmissebarn. Og ungdommens
dæmoner.

Eleanor & Park

Glimt fra et pigeliv

HANDLER OM: VENSKAB, FØLELSER,
FORELSKELSE.

Den sommer alting ændrede sig

HANDLER OM: PIGER, SOMMERFERIE,
FORELSKELSE, KÆRLIGHED, FØLELSER.
LÆS OGSÅ JENNYS ROMAN ”HVIS BARE DU VAR MIN”.

Jenny Downham

Før jeg dør

2008 – 326 SIDER.

Da det går op for Tessa, at
hun ikke bliver 17 år på
grund af cancer, laver hun en
liste over 10 ting, hun skal
nå, inden det er for sent.
HANDLER OM: UNGE, KRÆFT.

Melina Marchetta

Jellicoe Road
2014 – 349 SIDER.

Taylor er 17 år og overladt
til sig selv. Moren forlod
hende som 11-årig, og faren
kan hun næsten ikke huske.
Hun har kun Hannah, og nu
er hun også forsvundet, så
Taylor går på jagt efter sin
historie.
HANDLER OM: SYDNEY, AUSTRALIEN, IDENTITET, FAMILIEN.

Stefanie de Velasco

Tigermælk

2015 – 282 SIDER.

HANDLER OM: MOBNING, OUTSIDERE, VOLD, USA, HIGH SCHOOL.

En sommer fuld af vildskab,
druk og sex ændrer alt
mellem barndomsveninderne
Nini og Jameelah.

LÆS OGSÅ RAINBOWS ROMAN ”FANGIRL”.

HANDLER OM: BERLIN, TYSKLAND, VENSKAB.

Ivana Bodrozic

Colleen Hoover

2015 – 213 SIDER.

2016 – 372 SIDER.

1991. En ung kroatisk piges
liv smadres, da hendes
hjemby stormes af serberne.
Hendes far forsvinder, og
sammen med sin mor og
bror må hun leve som
fordrevet.

Tate har travlt med sin
sygeplejerskeuddannelse,
men bliver alligevel voldsomt
tiltrukket af den tillukkede
pilot, Miles. Et uforpligtende
forhold burde være den
optimale løsning. Men nogle
gange vil hjertet ikke lytte til fornuft.

Hotel Intetsteds

HANDLER OM: KRIG, FLYGTNINGE, ZAGREB.

Simone Elkeles

Perfekt kemi

Forbandede kærlighed

HANDLER OM: SEX, FORELSKELSE, SORG.

Charlotte Glaser Munch

2010 – 455 SIDER. (HJERTESERIEN)

7 døgn for os

Da Brittany og Alex tvinges
til at lave kemiprojekt
sammen, støder to verdener
sammen, den hvide overfadiske overklassepige og den
halvkriminelle latino, og det
skal give problemer.

2015 – 228 SIDER.

HANDLER OM: KRIMINALITET, BANDER,
FORELSKELSE.

Sarah Dessen

Vores nat

2002 – 316 SIDER. (GYLDENDALS GRÅ SERIE)

16 årige Halley gennemlever nogle turbulente
måneder. Hun har voldsomme sammenstød
med sin mor, specielt da hun får en problematisk kæreste, og hendes gravide veninde
Scarlett har meget brug for hendes støtte.
Handler om: piger, unge, mor-datter forholdet,
veninder.
LÆS OGSÅ SARAHS ROMAN ”DEN SOMMER”.

Emanuelle Richard

Letheden

En ungdomslejr i Sverige.
Tre sekstenårige piger. De
stjæler en hund og en bil og
begynder en eventyrlig rejse
gennem Sverige.
HANDLER OM: VENINDER, SELVVÆRD,
IDENTITET.

Sarah Ockler

Bedste sommer nogensinde
2010 – 254 SIDER.

Veninderne Frankie og Anna
tager til Californien på ”
Absolut bedste sommerferie
nogensinde”. Men det er
sommeren efter at Frankies
bror og Annas hemmelige
kæreste Matthew døde ved
en trafkulykke, og de har begge taget sorgen
med sig.
HANDLER OM: SORG, VENINDER, FORELSKELSE, USA.

Jennifer Echols

2015 – 315 SIDER.

Under overfladen

Fjorten år og på ferie med
familien. Indeni et kaos af
følelser. Hvem er hun, og
hvem vil hun være?

2016 – 355 SIDER.

HANDLER OM: SEKSUALITET, FRANKRIG, KÆRLIGHED.

Zoeys liv tager en brat ændring, da hendes far
gør elskerinden gravid, og forældrene bliver
skilt. En aften kommer Zoey ud for en bilulykke, der gør at hun ikke kan huske aftenens

hændelser. Hvorfor ignorerer
hendes kæreste hende nu,
mens en anden opfører sig
som var de kærester?
HANDLER OM: FAMILIEN, VENINDER,
KÆRESTER.
LÆS OGSÅ JENNIFERS ROMANER ”MELLEM
LINJERNE” & ”OVER STREGEN”.

David Wiberg

Dagbogsoptegnelser fra et kælderhul
2015 – 298 SIDER

Linnea går i 1.g og skriver
sort humoristisk dagbog.
Hendes liv er svært, både
med vennerne og familien
og med Anthony, som hun er
forelsket i på afstand. Men
der er altid tegneserierne
og måske lys forenden af
tunnelen.
HANDLER OM : FORELSKELSE, VENNER, SKOLEN.

Mette Vedsø

Alting ramler
2015 – 107 SIDER.

Dianas liv forandres det
døgn, hvor hun sammen med
sine forældre skal overnatte
på en gård, hvor hendes
forældre skal til bryllup.
HANDLER OM: SKILSMISSE, VENNER, FORELSKELSE.

Ina Munch Christensen

Nielsine

2015 – 172 SIDER.

Nielsine er ved at tage
HF-eksamen og har svært
ved at fnde ud af, hvem hun
er. Angsten bider, og hun har
det hårdt med et dramatisk følelsesliv med eks’er,
kærester og hemmelige
forelskelse i kvinder.
HANDLER OM: HOMOSEKSUALITET, OMSORGSSVIGT, UNGDOMSKULTUR.

Sanne Munk Jensen

med hende. Universitetet bliver slet ikke som
hun havde forventet.

Shadi Angelina Bazeghi

2015 – 247 SIDER.

HANDLER OM: KÆRESTER, VOLDTÆGT, KÆRLIGHED, UNIVERSITETER,
USA.

Digte. 2015 – 95 SIDER.

En dag skinner solen også på en hunds røv
Alma læser på universitetet.
Hun beslutter sig for, at
studiekammeraten Tobias er
ham, hun vil have. Samtidig
kæmper hun med virkningerne af en traumatisk
opvækst.

Digte m.m.
Kommer let, går let

HØRER SAMMEN MED ”SATANS YNGEL”.

DIGTE. 2015 – 81 SIDER

Himlen ved mine fødder
2011 – 349 SIDER. (HJERTESERIEN)

17-årige Lennie sørger over
tabet af sin storesøster.
Samtidig har hun både følelser for søsterens kæreste
Toby og musiktalentet Joe.
Da Lennie følger sit hjerte,
føles alting bedre, men også
sværere.
HANDLER OM: FORELSKELSE, UNGE, SORG.

Silvia Avallone

Annafrancesca leger ikke

Digtsamling om at være ung
og om fjumreår. Om at miste
forbindelsen til livet og om at
miste forbindelsen til sig selv.

Tai Lin

At stjæle fra American Apparel
DIGTE. 2016 – 93 SIDER. (NOVELLA NR. 1)

Sam er en ung rodløs forfatter, der lever med alkohol og
stoffer. For yderligere adrenalin begynder han at stjæle
fra forretningen American
Apparel.
HANDLER OM: IDENTITET, NEW YORK.

2015 – 366 SIDER.

Noa Kjærsgaard Hansen

Veninderne Anna og Francesca står ved begyndelsen
til det hele: puberteten,
ungdommen, gymnasiet. Kan
deres venskab overleve?

DIGTE. 2015 – 35 SIDER.

HANDLER OM: FATTIGDOM, SOCIALE FORHOLD, ITALIEN.

Tammara Webber

Kys mig langsomt

Tættere på Flyvergrillen end
fyverskjul. Tættere på superligabold end stammevold
og med krigen tæt på.
HANDLER OM: KRIG, UNGDOM, SKRØBELIGHED, LOVE, IRAN.

Jesper Wung-Sung

HANDLER OM: PIGER, FAMILIE, STUDERENDE.

Jandy Nelson

Vingeslag

Jeg bliver hurtigt træt af at sidde her i
hjørnet og føle ting forsvinde
Eksistentiel digtsamling om en ung mand, der
beretter om kærlighed, livet og meningen med
det hele.

Med mandlig hovedperson
Jamie McGuire

Et frækt væddemål
2013 – 363 SIDER.

Travis scorer piger på stribe,
men kun for en enkelt aften.
Indtil han møder Abby. Da
han vinder et væddemål,
og hun skal bo hos ham en
måned, tror han den er hjemme, men helt så
let skal det ikke blive.
HANDLER OM: USA, INTRIGE, VOLD.

Nick Lake

Gidsel tre
2015 – 325 SIDER.

Amys rige far har købt
en luksusyacht for at tage
familien med på jordomsejling, men turen udvikler
sig dramatisk, da de bliver
kapret af somaliske pirater.

HANDLER OM: KÆRLIGHED, EKSISTENS.

HANDLER OM: FORÆLDRE-BARN FORHOLDET, FAMILIEN, PIRATER,
SOMALIA, KÆRLIGHED.

Hella Joof

Johan Davidsen

2014 – 369 SIDER. (HJERTESERIEN)

Hellas ABC

Jacqueline begynder på
samme universitet som sin
kæreste, selvom hendes mor
syntes at hun hellere skulle
gå på musikkonservatorium.
Efter tre uger slår han op

2015 – 60 SIDER. (KUN FOR KØNSMODNE)

Hvert bogstav i alfabetet får
et vers eller rim med humoristisk blik på kærlighed, sex
og menneskelivet.
HANDLER OM: HUMOR, KØN, KÆRLIG, SEX.

Jeg kan ikke hjælpe dig
med dine problemer
2015 – 131 SIDER.

Punktroman om en ung
mands liv ind og ud af et parforhold, alt imens han søger
efter autencitet og mening.

Jay Asher

Klassikere

Bo Green Jensen

2010 – 316 SIDER.

Hans-Jørgen Nielsen

2004 – 115 SIDER. ORIGINALUDGAVE 1981.

Døde piger lyver ikke
Gymnasieeleven Clay
modtager en pakke kassettebånd med posten. På disse
bånd forklarer Clays afdøde
veninde, Hannah, hvorfor
hun har begået selvmord. Ved at høre båndene
får Clay et indblik i en ung piges smertelige
ungdomsliv. Kunne han selv have gjort noget
for at forhindre tragedien?
HANDLER OM: SELVMORD, DAGBØGER, UNGE.

Tomas Lagermand Ludme

Amager Halshug
2015 – 126 SIDER.

Thomas er vred. Han er lige
fyttet med sine forældre til
Amager og gider ikke starte
i en ny klasse. Men så er der
Andrea.
HANDLER OM: SEKSUALITET, HOMOSEKSUALITET.

Ronnie Andersen

Akavet

2014 – 268 SIDER.

Mikke har det svært. På en
togrejse væk fra sin institution fortæller han om et liv
med psykiske problemer og
om Karla, som han har været kæreste med.

Fodboldenglen

Dansen gennem sommeren

Frank og Frands er barndomsvenner. Men deres
veje skilles, da Frank bliver
professionel fodboldspiller,
og Frands bliver venstreføjsaktivist og akademiker.

To arbejdsløse venner Jac
og Stankelben oplever sammen med den jævnaldrende
Lisa deres livs ferie. Men
deres drømmeverden brister,
da en motorcykelbande
indfnder sig på campingpladsen, hvor de bor.

HANDLER OM: FODBOLD, 1968-GENERATIONEN, KØNSROLLER, IDENTITET.

HANDLER OM: BANDER, ROCKERE, JALOUSI.

J.D. Salinger

Christiane F.

(eller i tidligere udgaver
Forbandede ungdom)

2010 – 237 SIDER.

2016 – 241 SIDER. ORIGINALUDGAVE 1979.

Griberen i rugen

2006 – 219 SIDER. ORIGINALUDGAVE 1951.

En 17-årig amerikansk ung
mands konfikt med sig selv
og de voksnes verden.
HANDLER OM: KRISER, IDENTITET, USA.

Susan Hinton

Sidste år er længe siden
2001 – 153 SIDER. ORIGINALUDGAVE 1971.

To amerikanske 16-års drenge fra et miljø,
hvor slagsmål, bandekampe og biltyverier
hører til dagens orden, indblandes i et mord
HANDLER OM: STORBYEN, BANDER, UNGDOMSKRIMINALITET, UNGE.

I morgen er det slut
I selvbiografsk form fortæller den 15-årige Christiane,
hvordan samfundsmæssige
forhold, dårlige familie- og
boligforhold, samt manglende venner får hende til at
blive heroin-junkie og barneluder som 13-årig.
HANDLER OM: NARKOLUDERE, NARKOMILJØ, PROSTITUTION, STOFMISBRUGERE, STOFMISBRUG.

Leif Panduro

Øgledage

2014 – 131 SIDER. (SANDALSERIEN).
ORIGINALUDGAVE 1961.

HANDLER OM: DRENGE, PSYKISK SYGE, KÆRLIGHED, HUMOR.

Klaus Lynggaard

Stephen Chbosky

Martin og Victoria

Humoristisk skildring af de
unges modsætningsforhold
til den ældre generation
generationsmodsætninger.

1987 – 297 SIDER. ORIGINALUDGAVE 1985.

HANDLER OM: UNGE, HUMOR, SATIRE, 1950-1959.

Fordelene ved at være en bænkevarmer
2013 – 249 SIDER.

15-årige Charlie er en forvirret og indadvendt
teenager. Han bliver venner med to ældre
elever i sin high school og de introducerer ham
til en verden med dates, stoffer, forelskelser og
sex. Men en hemmelighed truer med at tage
det hele fra ham igen.
HANDLER OM: USA, FORELSKELSE, BREVROMANER, INDADVENDTHED,
SEX, HEMMELIGHEDER.

LÆS OGSÅ SUSANS ROMAN ”OUTSIDEREN”.

16-årige Martin starter skoleåret 1972/73
med at forelske sig hovedkuls i parallelklassens smukke overklassepige Victoria. På trods
af kammeraternes drillerier er han straks
leveret, mens hun kun langsomt lader sig
overbevise!
HANDLER OM: KÆRLIGHED, DANMARK, SAMFUNDSSKILDRINGER,
1970-1979.
LÆS OGSÅ EFTERFØLGEREN ”VICTORIAS ÅR”.

Klaus Rifbjerg

Den kroniske uskyld
2014 – 232 SIDER. ORIGINALUDGAVE 1958

Om to københavnske drenges
forelskelser, pubertetsproblemer og gymnasieverden og om
deres opvågnen fra uskyldsdrengeårene til de voksnes brutale verden.
HANDLER OM: FORELSKELSE, VENSKAB, EROTIK.

På engelsk
Kody Keplinger

The DUFF – Designated Ugly Fat Friend
Ned Vizzini

It’s kind of a funny story
Morgan Matson

Young adult fiktion eller YA er romaner for og om unge. De kan læses af
dig, der er 15 og dig, der er 35. For mens de handler om unges problemer
og liv, så er temaerne også relevante, når du blir ældre. Læs om den første
forelskelse og den næste. Læs om at finde sig selv og om at finde fodfæste
som voksen. Læs om veninder og venner. Om sorg, tab og ensomhed. Og
om glæde og kærlighed.

Amy & Roger’s Epic Detour
Rachel Cohn

Dash & Lily’s Book of Dares
Jennifer E. Smith

The Ststistical Probabillity
of Love at First Sight
Lauren Barnholdt

Two-Way Street
Justina Chen

North of Beautiful
Susane Colasanti

Something Like Fate
Julia Hoban

Willow

Lucy Christopher

Stolen – a Letter to My Captor
Ellen Hopkins

John Green har skrevet nogle af de mest læste og elskede YA romaner
overhovedet.
Det hele startede med ”The fault in our Stars”, der på dansk kom til at hedde
”En flænge i himlen”. Og som var en god tårevædet historie om 16-årige
Hazel, der er dødssyg af kræft. Hun forelsker sig i 17-årige Augustus som
ligeledes er kræftsyg. Sammen oplever de deres første forelskelse, indtil..
John Green har skrevet og fået oversat en lang række stærke romaner, så
han er et godt sted at starte, hvis du vil læse young adult romaner.
Efter John kom Rainbow Rowell med Eleanor & Park om outsiderne, der
finder hinanden og forelsker sig. Og så kom... alle de andre....
Læs et udpluk af de bedste og de nyeste YA romaner på dansk. Der er smidt
et par engelske i bunken, mens vi venter på, at de måske bliver oversat. Og
så er der klassikerne som vi læste, længe før YA var en genre og dengang,
det bare hed ”ungdomsbøger”.
Rigtig god læselyst

Crank

Huntley Fitzpatrick

My Life Next Door
Jennifer Brown

Hate List

Læs ebøger fra biblioteket på eReolen.dk.

Courtney Summers

Her finder du både danske young adult romaner og på eReolen Global,
finder du engelske YA romaner.

Rebecca Donovan

Få flere anbefalinger til YA romaner på Litteratursiden.dk – bibliotekernes
litteratursite.

All the Rage

Reason to Breathe

Robin Benway

Emmy & Oliver

Bliv inspireret til engelske YA romaner på Goodreads.com & Amazon.com
og Amazon.co.uk.
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