
 

12 gode bøger,   anbefalet af vores praktikant Marie

Ungdomsbøger mest for piger
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Anbefalet af Marie
Her er der 12 gode ungdomsbøger, der måske mest henvender sig til unge 
piger. :) 
 
Bøgerne er nogle Marie enten har læst, eller bøger som hun gerne vil læse 
når tiden er til det. 

Rigtig god læselyst.
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Vi skulle have været løver   
Af Line Baugstø  
 
Jeg tror at bogen vi skulle have været løver, er et godt eksem-
pel på hvordan mange unge kan have det i hverdagen. Bogen 
stiller mange spørgsmål som bl.a. tør du gå imod en grupper 
eller vil du hellere bare gøre ligesom alle andre? Jeg tror der er 
mange der i deres hverdag, der holder sig tilbage fordi de ikke 
tør skille sig ud for hvis de skiller sig ud fra mængden, vil deres 
venner så stadig acceptere dem. Jeg tror bogen er et godt ek-
sempel på det.  

 
Find bogen i Ung under B

12 gode ungdomsbøger-Marieindd.indd   312 gode ungdomsbøger-Marieindd.indd   3 27-04-2022   14:33:0927-04-2022   14:33:09



 
 

Som om natten varer 
evigt   
 
Af Christine Lind Ditlevsen 
 
I bogen følger man Louis der 
stikker af fra sin efterskole til 
København. Han har et klart mål 
med flugten. Han lærer meget om 
sig selv undervejs og udforsker 
hvordan han reagerer i forskellige 
situationer. Bogen viser hvordan 
man nogle gange bare burde tage 
en chance og kaste sig ud i et nyt 
eventyr.   
 
Find bogen i Ung under L

Midsommerens offer 
Af  Katrine Skovgård  
 
Selvom bogens titel lyder drabelig, 
handler bogen om meget mere end 
det. Bogen handler om opvækst og at 
verden ikke er som man måske lige 
gik og troede den var. Da man vok-
sede op, troede man at verden var 
ligesom alle de film man så i fjern-
synet, som havde en lykkelig slut-
ning. I bogen finder Kajsa og hendes 
søskende ud af at det ikke helt er 
sådan det fungerer. 

 
Find bogen i Ung Fantasy under S
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Babyen  
Af  Lisa Drakeford  
 
Babyen er en bog, der handler om at tage beslutninger sel-
vom man ved at der er nogen der vil blive skuffet over at man 
til eller fravalgte noget eller nogen frem for noget andet bliver 
man nødt til at acceptere det. Bogen er et godt billede på at 
man bare bliver nødt til at stole på sig selv og sit instinkt og 
håbe på det bedste. 

 
Find bogen i Ung under D
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.D

Body finder  
 
Af Kimberly Derting  
 
Bogen handler om en pige med en hemmelighed. Hun kan 
hører hver gang nogen bliver myrdet. Hun fornemmer deres 
ekko. Udover at man i bogen prøver at opklarer et mord start-
er der samtidig en kærligheds relation mellem hovedperso-
nen Violet og hendes barndomsven Jay.  

 
Find bogen i Ung Dark Fantasy under D
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Dumplin kunsten at tænke 
stort 
Af Julie Murphy  
 
Bogen handler om en pige der omtal-
er sig selv som “tyk” og føler sig godt 
tilpas i sin krop. Selvom hun føler sig 
tilpas i sin egen krop forstår hun st-
adig ikke hvorfor Bo finder hende til-
trækkende for hun er jo ikke “ perfekt”. 
Men hvad er den perfekte krop? Den 
man ser på Instagram og på forsider 
er blade. Bogen tager det spørgsmål 
op til debat da hovedpersonen stiller 
op i en skønhedskonkurrence mod alle 
dem med en såkaldt “ perfekt krop”. 

 
Find bogen i Ung under M

Se mig  
 
Af Sanne Søndergård  
 
To barndomsvenner og bedste ven-
ner starter på samme gymnasium 
men de begynder hurtigt at gå for-
skellige veje. Alberte bliver populær 
imens Zire lukker sig mere ind i sig 
selv. De vokser fra hinanden og æn-
dre sig muligvis ikke til det bedre. De 
skal hver finde deres vej tilbage ikke 
kun til hinanden men også til deres 
bedste jeg.  

 
Find bogen i Ung under S
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Vi var løgnere  
 
Af E. Lockhart  
 
 
Vi var løgnere handler om alle de 
spørgsmål der muligvis hører til en 
rigmandsfamilie, som har en privat 
ø. Spørgsmål som hvem får arven og 
hvem er yndlingsbarnet.  

 
Find bogen i Ung under L

Et vink med en pande- 
kagevogn  
 
Af Anna Line Søgaard  
 
Mia går fra at være perfekt til ikke læn-
gere at gå i gymnasiet. Hun bliver nødt 
til at acceptere, at hun måske ikke kan 
have den fremtid som hun forventede, 
men måske kan hun få en bedre. 

 
Find bogen i Ung under S
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Ingvars Lykkes røv  
Af Nina Elisabeth 

 
En bog der handler om at blive distraheret. En 14-årige 
prøver igen og igen at imponere en 25-årig skuespiller 
som skal undervise hendes klasse i drama. Selvfølgelig 
vil hun gøre et godt indtryk, men hvor er grænsen når 
man er forelsket? 

 
Find bogen i Ung under E
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Hjerte i vente  
 
Af Camilla Wandahl 

 
Gry kæmper med angst. Hun tør ikke fortælle nogen om 
alle de tanker hun har fordi fokusset er på hendes syge 
søster. Gry kæmper for at finde en balance i livet, men 
det kan være svært når man ikke har nogen at snakke 
med.  

 
Find bogen i Ung under W
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En flænge i himlen     
Af John Green   
 
 
En flænge i himlen handler om at leve livet mens man 
har det, men hvor meget kan man være enlig bekendt 
at knytte sig til nye mennesker når man ved, at man 
vil ende med at sårer dem. 

 
Find bogen i Ung under G
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