
UNGDOMSBØGER
Tema

12 gode bøger
især til drenge 
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Synes du også at alle ungdomsbøger handler  
om piger? 
Her har du 12 bøger, alle med drenge som  
hovedpersoner.

Har du lyst til at opleve gyset, mærke varmen i  
kinderne, tårene der presser sig på, åndeløs  
spæning eller latteren du ikke kan holde tilbage,  
så er det her de helt rigtige bøger for dig.
 
Bøgerne kan selvfølgelig også sagtens læses af  
piger, så glæd dig til nye gode læseoplevelser.



North Dakota:  
Dér starter vi forfra af 
Jesper Nicolaj Christiansen

Jonas flytter til Taastrup med sin mor og 
stedfar, men fortiden flytter med 
og det er lettere at tjene penge på 
bare-knuckle fights end i Føtex .

Fra 14 år. 
Find den i ungdomsbøgerne  
under C

Blodsbrødre 
af Alan Gibbons
  
Chris og Imran vokser op som bedste 
venner i London. Senere som unge skilles 
deres veje og de havner på hver sin side i 
en krig om terror. 
 
Fra 14 år.
Find den i ungdomsbøgerne  
under G
    



Jeg er ikke død 
af Sarah Moore Fitzgerald  

Da Oscar forsvinder, er Meg ude af sig selv. 
Hun tror dog ikke på, at det er selvmord. 
Men hvor er Oscar og hvad skete der? 

Fra 13 år.
Find den i ungdomsbøgerne 
under F

Død mand stå  
af Conrad Fields
 
Sebastian går i 2.g og klarer sig egentlig 
meget godt, men det der virkelig driver 
ham er hurtige penge og hurtige biler. 
En weekend går det galt. Helt galt.
    

Fra 14 år. 
Find den i  
ungdomsbøgerne 
under F



MindCraft  
af Lars Henriksen
 
Krimi. Et mord på en lærer og en skole-
kammerats pludselige forsvinden sætter 
skolebladet Kapows hårdtarbejdende 
redaktion på sporet af en sammensværgelse 
mellem den sektlignende bevægelse Mind-
Craft og skoletandlægerne. 
 
Fra 13 år.
Find den i ungdomsbøgerne  
under H 

Sniper af
Kasper Hoff
 
Må man slå et andet menneske ihjel 
og er der ligefrem nogle mennesker, der 
fortjener at dø? Det er bare nogle af de 
dilemmaer 15-årige Christopher må tage 
stilling til.

   Fra 14 år. 
              Find den i ungdomsbøgerne 
    under H 



Stik  
af Morten Hovland

Molly og Truls er begge outsidere. 
Molly fordi hun er plejebarn, og Truls fordi 
han er et musisk talent. Da de havner i den 
samme klasse, finder de sammen på trods 
af modgang, og et spirende 
kærlighedsforhold er på 
vej.

Fra 12 år.
Find den i ungdomsbøgerne 
under H

Når man forveksler kærlighed 
med en saks  
af Tomas Lagermand Lundme

Han bor ikke længere hos sin mor. Hun 
har brug for tid til at komme ovenpå. Nu 
bor han hos Mads, som elsker ham, men 
han kaster stadig op og har sår på   
  hænderne, og når han ser  
  sig i spejlet, ser han sin mor.

  Fra 14  år.
  Find den i ungdomsbøgerne 
  under L



Jeg ser på tekanden. Jeg gør det ikke. Jeg gør det ikke. 
Alligevel gør mine hænder det. De kan ikke lade være. Det 
er ikke kærlighedens skyld, det her. Det er min egen. Av, 
siger jeg, men fortsætter alligevel lidt for længe. Smerten 
skal bo her. Den skal også bo her. Jeg har for længst lært at 
elske den.
 
Thomas Lagermand Ludme:  
Når man forveksler kærlighed med en saks. 

”





Hold me closer 
af David Levithan 

Tiny Coopers liv er en musical, eller burde 
ihvertfald være det. Tiny gør op med alle, 
der er det mindste bøsseforskrækkede 
og fortæller i musicalform om sit liv, sine 
mange ekskærester, især Will Grayson 
naturligvis.

Fra 13 år.
Find den i ungdomsbøgerne under L

Mig og Earl og den døende pige  
af Jesse Andrews
  
Greg er 17 år og i sit eget billede ret  
mislykket. Han flyder med og lader andre 
styre retningen, men da Rachel bliver syg og 
dør af kræft, sker der noget. 
 
Fra 14 år.
Find den i ungdomsbøgerne  
under A



Sex, løgn og latin
af Nils Schou

Andreas er begyndt i 1. g, og det giver 
ham problemer med at finde ud af, hvem 
han er. Da den seje Boris bliver hans tutor 
folder løgnene sig ud, og han må lave sig 
selv om.

Fra 12 år.
Find den i ungdomsbøgerne under S

 

Zam  
af Jesper Wung-Sung 
 
Zam er zombie, og har kun en ven, Sofie. 
Han mobbes i skolen, og en dag bliver det 
for meget, og han bider Oscar. Det får fryg-
telige konsekvenser for Zam og alle zombi-
erne, der bor i byen. 

 Fra 13  år.
 Find den i ungdomsbøgerne 
  under W



Det er mærkeligt at leve i et land, hvor mennesker synes, at 
hunde er vigtigere end zombier som mig, tænker Zam.  
Jeg ligner jo menneskene meget mere, jeg kan både tale  
og skrive - og så går jeg oven i købet pænere end de fleste 
 
Jesper Wung-Sung: Zam side 48-49
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