
 

12 gode ungdomsbøger 
om LGBTQ+ 

LGBTQ+



EM

LGBTQ+ for unge
Her har vi fundet 12 gode ungdomsbøger, der alle bevæger sig indenfor 
emnet LGBTQ+.
 
Mange af titlerne er populære, og kan måske være udlånt. Søg gerne på 
vores hjemmeside efter lignende titler. Skriv fx. LGBT i søgefeltet, og  
afgræns evt. til Skønlitteratur i højre side.
 
God læselyst.
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Kun for os 
Af Becky Albertalli 
 
Ben og Arthur har ikke talt sammen i månedsvis, og de har 
ikke set hinanden i næsten to år. Begge har nye kærester, 
men da Arthur scorer sit drømmejob i New York, er det næsten 
uundgåeligt at støde ind i Ben. Hvilken betydning får den som-
mer for resten af deres liv? Young adult for læsere af roman-
tiske kærlighedshistorier

 
Find bogen i Ung under A



 
 

Første gang 
Af Wood, Margot 
 
18-årige Elliot har tænkt sig at få 
det hele med på sit første år på 
college. Masser af sex, nye vensk-
aber og fester natten lang. Men så 
finder hun ud af, at undervisnin-
gen også skal følges og venskab-
erne skal plejes. Hæsblæsende og 
sjov coming-of-age for alle fans af 
young adult-romaner 
 
Find bogen i Ung under W

Vores skjulte evner  
Af Caroline O’Donoghue 
 
Maeve forsøger desperat at finde sin 
plads i klassens hierarki. En dag find-
er hun en pakke tarotkort i et skab på 
skolen, og det viser sig, at hun har en 
særlig evne for at læse dem. Hendes 
tidligere veninde forsvinder pludse-
lig sporløst, og Maeve tror, det har 
en forbindelse til tarotkortene. Meget 
spændende bog, der omhandler både 
mystik og det overnaturlige og nutidi-
ge problematikker. Fra 13 år.

 
Find bogen i Ung under O



 
 

Inden det blå lys falmer  
Af Simon Zander

Siden verden gik under for mange år siden har Jorden været 
befolket af uhyrer, som jager mennesker. Et fåtal modtager 
superkræfter til at modstå uhyrernes angreb på Jordens sid-
ste by. Men kræfterne holder kun et år. For dem, der kan lide 
science fiction og romantisk young adult.

 
Find bogen i Ung SciFi under Z



Fucking trans  
Af Carina Evytt 
 
Marius er 16 år, bor i Hillerød og er snart færdig med 10. 
klasse. Det lyder meget normalt, men der er noget, Marius 
ikke har fortalt: Marius er en pige, født i en drengs krop. Mar-
ius springer ud som Vivi, men efter en kort periode, sker der 
noget frygteligt, der gør, at Vivi kryber i skjul igen. Men kan 
det lade sig gøre at gemme sig selv væk på den måde? Fra 
14 år og op.

Find bogen i Ung under E



Hvor ingen ser det  
Af Katja L. Berger

 
Familien Dean er perfekt. Borgmester 
og frue med 4 perfekte børn. Lige 
indtil familiens yngste datter Taylor 
afslører, at hun er transkønnet.  
Dette er 2. del af young adult-serien 
“Onshore”. Bogen henvender sig til 
alle unge. 

 
Find bogen i Ung under B

Emma & Olivia 
Af Sigrid Studt-Kristiansen 
 
Emma og Olivia skal starte i 9. kl. og 
der er sket meget hen over sommer-
en, for dem begge to. Men de glem-
mer at fortælle hinanden om det, og 
snart er hele venskabet på spil. For 
ca. 13-16 år.  

 
Find bogen i Ung under S



Dette bliver mellem os  
Af Alexander Kielland Krag 
 
 
Felix flytter fra Stavanger til Oslo i 
hast. Noget er sket, men hvad? Han 
kæmper med både seksualitet, forel-
skelse og venskaber.  
For ca. 13-16 år.

 
Find bogen i Ung under K

Heartstopper: Bog 1  
Af Alice Oseman 
 
Charlie og Nick går på samme skole, 
men kender ikke hinanden, før de kom-
mer i samme klasse. Charlie forelsker 
sig i Nick, men er følelserne gengældt? 
Tegneserie for 14-årige og opefter.

 
Find bogen i Ung tegneserie 



Om natten lyver jeg aldrig  
Af Tomas Lagermand Lundme 
 
 
Yosef på 17 år har en hemmelighed, der tvinger ham 
til at leve et dobbeltliv med konstant frygt for at blive 
afsløret. Ungdomsbog om seksualitet, selvstændighed 
og forventninger. Kan læses af alle fra ca. 14 år.

 
Find bogen i Ung under L



Asfalteksem  
Af Line Wenzel 
 
Amalie går i 2.G. I fritiden spiller hun guitar i et band. Da 
hendes kæreste, Signe, slår op med hende, bliver både 
skole og band kompliceret. Heldigvis har hun sin store-
bror, Jesper, at tale med. Og Laura fra klassen begynder 
at vise interesse for Amalie. Men hvordan passer det lige 
ind i Amalies liv? Ungdomsroman fra 14 år.

 
Find bogen i Ung under W



De dør begge til sidst 
Af Silvera, Adam   
 
Den 5. september modtager de to drenge 18-årige 
Mateo Torrez og 17-årige Rufus Emeterio et opkald. 
De skal dø i dag. Nu har de to kun 24 timer til sam-
men at gøre alt det de ikke nåede. 

 
Find bogen i Ung under S
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