


Velkommen til bøger du ville 
ønske aldrig sluttede, hvor du 
griner side efter side, hvor de 
(selvfølgelig) får hinanden til 
sidst, hvor alting ender godt, 
selvom personerne måske 
har skullet igennem en masse 
kvaler først. Den slags bøger 
der får dig i den bedste stem-
ning - selv flere dage efter 
endt læsning. Her er kort sagt 
skønne, sjove herlige, roman-
tiske og kloge bøger, som alle 
efterlader dig i godt humør. 

Jenny Han er den klassiske feel 
good dronning. Hendes bøger er 
hjertevarme, sjove og rørende på 
den helt rigtige måde.

Hvis bare du var min
( 1.del af serien)

Der er romantik og sjove forviklinger for alle 

pengene i denne bestseller-serie af Jenny 

Han som du også kan nyde første del af, som 

vellykket filmatisering på Netflix. Lara Jean 

har altid været genert overfor de fyre hun 

falder for: hun tør kun at udtrykke sine følel-

ser for dem i breve, hun aldrig sender. Men 

en dag står det klart for hende, at nogen har 

sendt hendes hemmelige kærestebreve, til 

alle de gamle flammer!

Læs også 2. del i serien PS : Jeg elsker dig stadig 

samt 3. del For altid, Lara Jean.

Alder: Fra 13 -16  år

Findes også som: e-bøger på e-reolen.dk

 

Læs også: 

Den sommer alting ændrede sig
af Jenny Han

15-årige Belly tilbringer som altid sin 

sommerferie sammen med sin mor og 

storebror i sommerhuset hos morens 

veninde Susannah og hendes to drenge. 

Men i år er meget forandret…

Bogen er første del af en trilogi, men de to 

sidste bøger er ikke oversat til dansk. 

Læs hele serien som e-bøger på 
engelsk, eller hør dem som engelske 

e-lydbøger, på https://ereolenglobal.

overdrive.com/, hvor du også finder 

mange andre bøger af Jenny Han.

Alder: Fra 13 -16 år

Sider: 246

Findes også på: Lydbog, e-Lydbog  

og e-bog på e-reolen.dk

Kort til forelskede og andre vildfarne sjæle
af Johanne Lindbäck

Sol, sommer og svensk skærgård finder du i denne søde historie om 

den 15-årige Julie, som endnu engang skal holde ferie i familiens 

gamle sommerhus. Denne gang uden veninden Karin, som er rejst til 

Mallorca med en anden pige, i stedet for at tage med i sommerhus 

som hun plejer. En lang, ørkesløs sommer ligger foran Julie, som vist 

kom til at blive kærester med Karins crush. Men så flytter Rasmus ind i 

nabohuset. og han er super god at snakke med…

Læs den fordi: Du også har prøvet at få sommerfugle i maven for den forkerte - på det forkerte tidspunkt.

Alder: Fra 12 -14 år

Sider: 282



Alt jeg siger er sandt
af Lisa Bjärbo

En helt fantastisk perle af en bog. Alicia på snart 17 år dropper ud af gymnasiet, for hun er 

sikker på, hun er skabt til noget stort, der ikke inkluderer skolelivet. Hun tager sit liv i egen 

hånd, og møder ovenikøbet den lækre Isak undervejs.

Læs den fordi: Du er træt af problematiserende og deprimerende bøger om at være teenager. Her er en 

realistisk roman om et ungt menneske der kan selv.

Alder: Fra 13 -16 år

Sider: 226

Findes også på: Lydbog, e-Lydbog og e-bog på e-reolen.dk

Kærlighed og kaos - og kunsten at være negativ
af Arne Svingen

Hvordan kan en bog om en dreng, der har besluttet sig 

for at være den mest negative person i verden, nogen 

sinde være en feel good bog? Godt spørgsmål. Men det 

lykkes ikke desto mindre her, i fortællingen om 15-årige 

Dick, som gør ekstra meget ud af at sprede en dårlig 

stemning omkring sig. Men det er svært at være negativ 

når man bliver forelsket…

Om det der er både vanskeligt og fint - og rent kaos.

Alder: Fra 13 - 16 år

Sider: 257

Findes også som: e-bog på e-reolen.dk

Pssst: Hvis du kan lide “Kærlighed og kaos” er klas-
sikeren fra 1982 “Adrian Moles dagbøger - de første 
10 år” af Sue Townsend, måske også noget for dig.

Solen er også en stjerne
af Nicola Yoon

En rørende, tankevækkende og sørgmunter historie om to 

unge mennesker, der møder hinanden tilfældigt på en dag, 

der bliver skelsættende for dem begge. Natasha og Daniel 

har begge store problemer i deres liv, men da de møder 

hinanden, får de hver især mod på og opbakning til at 

kæmpe for, hvad de er, og hvad de vil med livet.

Læs den fordi: Du elskede John Greens bøger, og du ved hvor svært 

det kan være at åbne sig op for en, du lige har mødt.

Alder: Fra 15 -16  år

Sider: 362

Findes som: Film (premiere maj 2019) og som e-bog på e-reolen.dk

Fortæl mig tre ting
af Julie Buxbaum

Kan man få følelser for nogen man aldrig har mødt - og 

ikke ved hvem er? Jessie er flyttet langt fra vennerne og 

lige startet på en ny skole, da hun begynder at få anonyme 

beskeder fra en person på skolen, der hjælper hende med 

at finde sig til rette. Men hvem står bag?

Læs den hvis: Du vil læse en historie, der vil få dig til at grine højt, 

og samtidig løse mysteriet om den mystiske “somebody/nobody” 

som skriver til Jessie.

Alder: Fra 14 - 16 år

Sider: 357



Ladybirds-serien af Jenny McLachlan
I de fire bøger møder vi pigerne Bea, Betty, Kat og Pearl, som 

var bedste veninder i indskolingen. Men det var længe siden: Nu 

er de teenagere og meget har ændret sig. I første bog “Flirty 
Dancing”møder vi Bea, der elsker at danse, men er hun overhove-

det pæn nok til at stille op i talentkonkurrencen? Og hvad med lækre 

Ollie - danser han kun med hende af medlidenhed? I anden bog 

“Hjertestarter” følger vi Betty, der stiller op i skolens sangkonkur-

rence. Men skal hun deltage med smukke Toby eller med Kat, som 

hun allerede har lovet det?

Tredje gang er det Kats tur i bogen “Solstik”. Hun tvinges, ligesom 

Julie i bogen “Kort til forelskede og andre vildfarne sjæle” til at 

tilbringe sommeren på en svensk ø. Men noget tyder på, at man der 

møder de sødeste drenge…

Fjerde bog “Stjerneskud” handler om Pearl, som elsker teater og 

regner med at få hovedrollen i skolens musical. Men så starter der 

en ny pige på skolen…

Du kan læse bøgerne hver for sig, de skal ikke læses i rækkefølge.

Læs dem fordi: Du elsker film som “Step Up” og “Dirty Dancing” 

Alder: Fra 12 -14  år

Findes også som: Lydbøger og e-lydbøger på e-reolen.dk

Radio Silence
af Alice Oseman

Radio Silence er en af de mere alvorlige 

bøger. Det er en bog, der mest af alt handler 

om venskab, der gør stærk. Her er det ikke 

lutter kattekillinger og solskin - men vi lover, 

du vil have en god følelse indeni til sidst 

alligevel. Bogen handler om to outsidere: 

Frances som bruger al sin tid på lektier og 

Aled, som altid får 12-taller. Straks tror man, 

bogen handler om, at de bliver forelskede. 

Fordi det er en dreng og en pige. Men nej. 

Det handler i stedet om en podcast. En pod-

cast, der går viralt og ændrer alt. 

Alder: 13 -16 år

Sider: 411

Findes også på: e-bog på e-reolen.dk

Ski, kys og røde kinder
Forfatterparret Tom Ellen og Lucy Ivison var 
kærester, da de var teenagere. Det er de 
ikke mere, men de skriver bøger sammen, 
om netop at være teenagekærester. Her er 
du sikker på, at få historien både fra pigens 
og fra drengens side. Og det virker! 

Mus og Jack møder hinanden, da de begge 

er med deres klasser på skiferie i Frankrig. 

Jack har planlagt at det skal være nu, han får 

sit livs første kys. Men er Mus med på den?

Sjov og varm bog om at passe ind og om at turde være sig selv

Alder: fra 11 -14 år.

Sider: 273

Findes også som: e-bog på e-reolen.dk

Som i “Radio Silence” skal vi nu til andre succes-
fulde fællesskaber mellem drenge og piger - som 
ikke er kærester. De næste par bøger er nemlig 
skrevet af forfatterpar, hvor samarbejdet gør hele 
forskellen.



Et andet par, der også er bedste venner, og 
skriver kærlighedsromaner sammen, er Becky 
Albertalli og Adam Silvera

Synes du, at bøger om den store kærlighed kan blive for 
pinlige og bare for meget? Så prøv Stephanies Perkins 
tre bøger (der ikke behøves at læses i rækkefølge) og få 
i stedet tre troværdigt og realistisk beskrevne piger ind 
under huden. Og jeg garanterer at du lukker hver bog 
med et smil.

I Anna og det franske kys bliver amerikanske Anna sendt på kostskole i 

Paris, selvom hun ikke kan et ord fransk. Her møder hun den charmerende 

og flotte St. Clair, som får hendes følelser til at vokse, men de har begge to 

allerede kærester...

I Lola og naboens søn møder vi Lola, som lever et perfekt liv i San Fran-

cisco sammen med sine to fædre og sin kæreste. Lige indtil Cricket Bell flyt-

Målmanden og havet 
af Maria Parr

Theo og Lena er både bedstevenner og naboer og 

skal starte i syvende klasse, som viser sig at blive 

et dramatisk år. Theo forelsker sig i den nye pige 

Birgitte, men hans generthed gør det ikke nemt. 

Imens kæmper Lena som målmand på fodbold-

holdet, hvor en ny fodboldtræner gør livet surt for 

hende. 

Alder: Fra 9 - 12 år

Læs dem fordi: Du mangler en varm bog, perfekt til en varm sommerdag. Parr 

skriver både rørende og humoristisk, så gør dig klar til at blive fan.

Sider: 238

Findes også som: e-bog, lydbog og e-lydbog

De har aldrig været kærester (Adam 

er til fyre). De fandt sammen, fordi de 

elskede hinandens bøger - og derfra 

var der ikke langt til også at skrive 

sammen. I “Hvis det er os” handler 

det om kærlighed ved første blik, da 

to fyre mødes tilfældigt på et posthus. 

Men kan de finde hinanden igen, og 

hvor meget er op til skæbnen og hvor 

meget er op til dem selv?

Becky Albertalli har skrevet Arthurs 

side af historien, og Adam Silvera skriver Bens side. 

Alder: 14 -16 år

Sider: 448

Findes også som: Lydbog og ebog og elydbog på e-reolen.dk

Listen ville ikke være komplet, hvis vi ikke in-
kluderede Becky Albertallis egen bog, som blev 
filmatiseret sidste år:

Love, Simon  
17-årige Simon er ikke helt parat til at springe ud som homosek-

suel, da en af hans e-mails falder i de forkerte hænder, og han 

risikerer, at blive outet før han er klar: Enten hjælper han Martin, 

klassens klovn, med at få en date, eller også vil Martin afsløre 

ham. 

Alder: 14 -16 år

Sider: 249

Findes også som: Film (Lån den på biblio-

teket), e-lydbog på e-reolen.dk og lydbog.

Når du har mødt Simon, ved vi, du 
har et kæmpe smil på læben. 

ter ind igen i huset ved siden af. Selvom han 

knuste Lolas hjerte for to år siden, er hendes 

følelser for ham ikke helt væk. 

I Isla og jagten på lykke handler det om 17-

årige Isla, der lever et stille liv sammen med 

sin bedste ven, autisten Kurt, på kostskolen 

i Paris. Lige indtil hun støder ind i Josh på 

en ferie, som hun længe har haft et crush 

på. Romantikken blomstrer, mens de begge 

kæmper med ting indeni i dem selv.

Alder: Fra 14 år

Findes også som:  e-bøger, lydbøger og e-lydbøger.
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Hest, Hest, Tiger, tiger 
af Mette Eike Neerlin

“Sommetider kan det forkerte 

svar dreje livet i en retning, som 

slet ikke var meningen.”

Det sker for Honey i denne 

overraskende bog, om en pige 

som får det bedste ud af, hvad 

tilværelsen byder hende: hendes 

forældre er skilt, hendes søster er 

handicappet og hun er født med 

læbe-ganespalte. Men Honey 

Elefantstenen: det er ikke alt, man ved, før man får det at vide 
af Oliver Zahle

Bapit bor i Thyborøn og han er ikke helt ligesom alle de andre. En 

magisk sten vender op og ned på hans liv, og får ikke mindst be-

tydning i hans forsøg på at imponere den nye pige i klassen Laura, 

og finde styrken til at ændre på alt det, der er svært.

Anton og andre uheld 
af Gudrun Skretting

(nr. 1 i serien)

Antons far er kikset, og det gør 

det selvfølgelig svært at finde en 

kæreste til ham. Anton og hans 

bedste ven Ine gør alligevel forsø-

get, og det fører til mange sjove 

forviklinger.

Alder: Fra 11-14  år

Sider: 243

Findes også som: e-bog 

Jeg ser dig 
af Michella Rasmussen

Augusta er 1.g’er og savner 

det tætte forhold til barn-

domsveninden Frederikke. 

For at spare sammen til 

deres ferie sammen, tager 

hun jobbet som tutor for den 

blinde Oliver. Oliver vil dog 

overhovedet ikke have Augu-

sta som ”babysitter”. Men han 

ser Augusta på en helt anden 

måde, end hun er vant til.

 

Læs den fordi: Du savner at læse 

om en helt almindelig dansk 

gymnasieelv med lektier, lectio og 

looove. 

Alder: 14 -16 år

Sider: 319

Findes også som: e-bog, e-lydbog

Telefontesten 
af Rikke Oberlin Flarup

17-årige Rebekka føler sig 

klam og ulækker. Hun har alt 

for store bryster (i hvert fald 

ifølge ”telefontesten”) og hun 

frygter at komme til at dø 

som jomfru. Hun er forelsket 

i Jonas, men kommer altid til 

at opføre sig pinligt, når han 

er i nærheden! Hvorfor kan 

hun ikke bare være mere som 

veninderne?

Læs den fordi: Du også har følt 

dig vanskabt i forhold til dine 

veninder.

Alder: 15 -16 år

Sider: 190 

Findes også som: Lydbog

Anton og andre flokdyr
(nr. 2 i serien)

Anton vil gerne være en af de 

seje drenge i den nye 7. Klasse, 

men hvor langt skal man gå, for at 

passe ind? 

Alder: Fra 11 -14  år

Sider: 249

Findes også som: e-bog 

Læs dem fordi: Du også indimellem 

har svært ved at finde ud af hvem du 

er, og hvordan du skal opføre dig i de 

forskellige grupper i skolen.

tænker på det kinesiske udtryk: “Mama Huhu”, som egentlig 

betyder “Hest hest, tiger tiger” men kineserne bruger det 

om noget, som ikke er rigtig godt, men som alligevel kunne 

have været værre. 

Læs den fordi: Du også føler dig som en usandsynlig heltinde i dit 

eget liv indimellem.

Alder: Fra 11 - 13 år

Sider: 127

Findes også som: e-bog, og lydbog

Læs dem fordi: Du gerne vil læse om livet 

fra en helt almindelig drengs synspunkt - og 

grine med ham.

Alder: Fra 10 -13  år

Sider: 132

Findes også som: e-bog, lydbog  

og e-lydbog


