
Tema

12 bøger
du skal læse før du 
bliver rigtig voksen 

Young Adult



YA (young adult) er litteratur der henvender sig til 
unge voksne, men som også i stor stil bliver lånt og 
læst af mange voksne. 

Hovedpersonerne i YA bøger vil typisk opleve van-
skeligheder og kriser, hvori de vil vokse, udvikle sig 
og finde sig selv.



En flænge I himlen 
af John Green:  

16-årige Hazel er dødssyg af kræft. Hun for-
elsker sig i 17-årige Augustus som ligeledes 
er kræftsyg. 
Sammen oplever de deres første forelskel-
se, inden døden skiller dem.

Eleanor og Park
af Rainbow Rowell: 

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



Vi var løgnere
af E. Lockheart: 
Mød Cadence, Johnny, Gat og Mirren - de er 
Løgnerne. 
De mødes hvert år på familien Sinclairs ø ud 
for Massachusetts kyst. 
For to somre siden skete der noget mystisk, 
men hvem fortæller sand-
heden og kan Cadence 
stole på Løgnerne?

Anna og det franske kys
af Stephanie Perkins:  

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 flotte St. Clair får Annas 
følelser til at vokse men er de blot 
venner?

2. del: Lola og naboens søn 
3. del:Isla og jagten på lykke



Forbandede ungdom/Griberen i 
rugen
af J.D. Sallinger: 
 
J.D. Salingers hovedværk ”Forbandede Ung-
dom” beskriver puberteten så intenst, at 
genkendeligheden gør bogen uafhængig af 
tid og sted. Og så er den ganske enkelt også 
morsom.
Hovedpersonen Holden Caulfield har et helt 
igennem besværligt liv både i skolen og hjem-
me, og han kommer til at 
gå grueligt meget igennem, 
inden lillesøsteren Phoebe 
redder ham ud af krisen.

Ready player one: Spillet om 
OASIS
af Ernest Cline: 
 
Vi er i 2045 og teenagedrengen Wade del-
tager i spillet Oasis, hvor man kan vinde en 
enorm pengepræmie. 
For at vinde, skal man vide alt om 1980’erne.



Frøken Peregrines hjem for 
sælsomme børn
af Ransom Riggs: 
16-årige Jacob mister sin bedstefar under 
mystiske og uhyggelige omstændigheder. 
Det bringer ham til en afsidesliggende ø med 
et børnehjem med sælsomme børn, der alle 
har magiske evner. Inden længe er Jacob og 
børnene midt i en livsfarlig kamp mod onde 
kræfter.

Fordelene ved at være en 
bænkevarmer
af Stephen Chbosky: 

15-årige Charlie er en forvirret og indad-
vendt 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.



Alligevel kunne jeg ikke lade være med 
at smugkigge på ham – hans øjne var 
stadig klistret til mig. Det gik op for mig, 
hvorfor man kalder det øjenkontakt. 
 John Green, En flænge i himlen

”



Det var sjældent folk 
brugte deres rigtige 
navn når de var online. 
Anonymitet var et af de 
store frynsegoder ved 
OASIS. 
Når du var inde i simu-
lationen vidste ingen 
hvem var medmindre 
du selv fortalte det.
Ernest Cline, Ready plauer one: Spillet om 
OASIS

”



Monster
af Patrick Ness: 

Monsteret udenfor vinduet skræmmer ikke 
Conor, for han frygter en helt anden slags 
uhyre. 
Men monsteret udenfor er noget andet, 
noget vildt. Og det ønsker det farligste af 
alt: Det vil have sandheden.

21 måder at dø 
af Sarah Engell:

Jeg lirker min mobil ud af lommen og får et 
chok, da jeg ser på skærmen. 
(Face-book) ”Alle os der hader Stella.” 
281 synes godt om. Det er et minut siden, 
Filippa trykkede ”like.” 
Jeg husker mig selv på, at Filippa er bange. 
Det er derfor, hun skriver.



Pragtfuldt Pragfuldt 
af Kim Fupz Aakeson: 
 
Morten er svend på farens autoværksted i 
en lille by på Sjælland. 
Moren er død af druk og en aften går det i 
fuldskab helt galt for faderen. 
Hvordan skal Morten nu klare sig?

Sanne Munk Jensen: dig og 
mig ved dagggry

Louise og Liam begår selvmord ved at 
springe ud fra Limfjordsbroen, lænket til 
hinanden med håndjern. 

Den alvidende fortæller 
er den afdøde Louise og 
gennem hende afdækkes 
forløbet.
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