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21 måder at dø
af Sarah Engell
Stella har mistet sin mor til kræft, og hendes 
far er fortabt i sorg. Men det er ikke derfor, 
Stella overvejer at ende sit liv. Hun er kom-
met på kant med sin tidligere bedste veninde 
Amalie. Dagligt kan Stella se sin hadeside 
på facebook få likes og læse truende sms´er. 
Hun får støtte af den mystiske Aum på net-
tet, men kan hun stole på ham? Stella læser 
om andre unge, som har taget deres eget 
liv efter grov mobning. Og der er mindst 21 
måder at dø på…
Sorg, selvmord, mobning, kræft,  
sociale medier
Fra 14 år

Antiloper
af Ester Roxberg
Astrid og Ellen mødes i gymnasiet og falder 
straks for hinanden. De skal være veninder 
for altid. Astrid drømmer om at blive den 
nye PJ Harvey og rejse væk. Og Ellen skal 
med. Men da de starter i 3.g. begynder Ellen 
at forsvinde ind i sig selv. Og Astrid ved slet 
ikke, hvad hun skal gøre. En historie fyldt 
med nerve, et gnistrende sprog og som sæt-
ter tankerne i gang. Om meningen med livet 
og afmagten over ikke at slå til.
Depression, venskab, døden
Fra 13 år

Bogtyven
af Markus Zusak
”Når døden fortæller skal man virkelig lytte” 
og det gør man i denne enestående fortæl-
ling om den 9-årige Liesel, som under 2. 
verdenskrig flytter ind hos sine plejeforældre. 
Senere rummer husets kælder en flygtet 
jøde, som Liesel får et tæt forhold til. Livsbe-
kræftende historie om venskaber, kærlighed, 
om at miste og finde, om bøgers betydning 
og krigens grusomhed. Alt sammen fortalt af 
en helt unik fortæller.
Døden, sorg, savn, venskab
Fra 13 år

Det værste, hun gjorde
af Alice Kuipers
Der er sket noget i Sophies liv og intet er 
som før. Hvad der er sket, får vi først at vide 
et godt stykke inde i denne historie om sorg 
og savn. Sophie har det svært med sin mor, 
sine veninder og dagene snegler sig af sted. 
Egentlig vil hun bare glemme. Men psykolo-
gen synes, Sophie skal skrive sine tanker og 
følelser ned. Om det frygtelige der skete.
Døden, søskende, savn, sorg
Fra 13 år

Dig og mig ved daggry
af Sanne Munk Jensen og Glenn Ringtved
Barsk og smuk historie om Louise og Liam 
der begår selvmord ved at hoppe ud fra 
Limfjordsbroen i Aalborg. Lænket sammen 
med håndjern og ingen tegn på modstand. 
Men hvad ledte op til selvmordet og hvad 
får et tilsyneladende forelsket par til at begå 
selvmord, når de har livet for sig? Fortælleren 
er gymnasiepigen Louise, som forelsker sig 
helhjertet i Liam. 
Selvmord, kærlighed, kriminalitet
Fra 15 år

Døde piger lyver ikke
af Jay Asher
Clay har altid været vild med Hannah. Da hun 
begår selvmord som kun 16-årig, forstår han 
ikke hvorfor. Indtil han en dag med posten 
modtager en pakke med kassettebånd ind-
talt af Hannah. Hannahs sidste beretning skal 
forbi 13 folk, der alle på den ene eller anden 
måde har været medvirkende til Hannahs 
selvmord. Ved at lytte til båndene får Clay 
indblik i Hannahs liv, og hvad der drev hende 
så langt ud. Fantastisk og rørende bog. 
Selvmord, dagbøger, spænding
Fra 14 år



Farvel og tak for ingenting
af Måns Gahrton
16-årige Sara er godt træt af det hele. Især 
sin mor, som hun hele tiden skændes med og 
det eneste Sara ved om sin far er hans navn. 
Nu står Sara ved en skrænt. Hun har sendt 
et afskedsbrev til sin mor, som moren vil få, 
når hun kommer hjem fra ferie. Men netop 
som Sara skal til at springe dukker Sigge op. 
En lille lort, som gerne vil hjælpe Sara. Klog 
og varm fortælling om venskab og håb, der 
fortælles på skift af Sara og Sigge.
Selvmord, ensomhed, savn, venskab
Fra 13 år

For god til at dø
af Christina Wahldén
Stella går i gymnasiet, hvor hun bliver mob-
bet af de andre piger. Især Dronning Alva er 
modbydelig overfor hende. Stella er over-
vægtig og spiser for at finde den trøst, som 
hun ellers kun finder i musik og sine to rotter 
Alfa og Omega. På en chatside for selvmord 
møder hun homoseksuelle Joel, som går på 
samme gymnasium. En aften beslutter de 
sig for at gøre alvor af det, og de indgår en 
selvmordspagt…
Selvmord, mobning
Fra 12 år

En flænge i himlen
af John Green
Det er ikke uden grund at En flænge i himlen 
er blevet en bestseller verden over og gå 
heller ikke glip af den smukke filmatisering. 
Historien om 16-årige Hazel, der er døds-
syg af kræft, og som forelsker sig i 17-årige 
Augustus som også er kræftsyg, er varm, 
hjertegribende, åndeløs og slet ikke til at 
holde ud. Sørg for at have stabler af lomme-
tørklæder indenfor rækkevidde. 
Døden, kræft, kærlighed, forelskelse
Fra 15 år

Før jeg dør
af Jenny Downham
16-årige Tessa har fået konstateret leukæmi, 
og ved, at hun ikke når at blive 17 år gammel. 
Tessa laver en liste med 10 punkter, som 
hun gerne vil opleve. Mens Tessas sygdom 
forværres kaster hun sig ud i livsbekræftende 
erfaringer, for at nå punkterne på listen og 
leve sit liv til grænsen. Barsk og stærk histo-
rie, som man ikke glemmer lige foreløbig.
Kræft, sygdom, forelskelse
Fra 12 år

Før jeg falder
af Lauren Oliver
Sam har det teenageliv, andre piger drøm-
mer om. Men 12. februar går det galt - Sam 
omkommer i en bilulykke. Men Sam får hele 
6 chancer for at genleve dagen og gøre den 
perfekt. Selvom hver dag er den samme, er 
der nye oplevelser og overraskelser og Sam 
når at opleve rigtig kærlighed og hvordan 
et enkelt liv kan påvirke andres skæbner. 
Gribende bog, hvor man langsomt får sym-
pati med Sam i hendes kamp for at gøre det 
rigtige.
Døden, liv efter døden, kærlighed
Fra 13 år

Her ligger jeg og bløder
af Jenny Jägerfeld
En dag kommer 17-årige Maja til at save 
noget af sin tommelfinger af, og mærker ikke 
kun hvor ondt det gør i fingeren, men også 
i livet. Især føler hun sig svigtet af sin fra-
værende mor. Til en fest møder Maja Justin, 
som for en stund får hende til at glemme alle 
problemer. Lige indtil hun læser en mail, der 
ikke er til hende.
Ensomhed, savn
Fra 15 år

Himlen ved mine fødder
af Jandy Nelson
17-årige Lennie har mistet sin storesøster 
Bailey på grund af en hjertefejl. Lennie forsø-
ger at takle sorgen og savnet og bliver draget 
mod søsterens kæreste Toby, selvom hun 
ved det er forkert. Men samtidig møder hun 
musikeren Joe, som lige er flyttet til byen, 
og han finder vej igennem sorgen til Lennies 
hjerte. En fængslende bog, som får tårerne 
frem på den gode måde.
Sorg, kærlighed, forelskelse
Fra 14 år



Hjerte i vente 
af Camilla Wandahl
Det er forår, men 14-årige Gry kan ikke bare 
lade sig opsluge af sin forelskelse i den lidt 
ældre billedkunstlærer Andreas. Veninden 
Simone er også vild med ham, og så er der 
Mads fra klassen, som er vild med Gry. Midt i 
det hele er der Grys lillesøster, som er syg og 
venter på et nyt hjerte, så Gry svinger mellem 
angst og forelskelse. Gribende fortælling, 
hvor det er umuligt ikke at fælde en tåre til 
sidst.
Sygdom, søskende, forelskelse
Fra 13 år

Hvis jeg bliver
af Gayle Forman
Romanen, der har gået sin sejrsgang over 
USA og har filmpremiere i 2014 fortjener be-
stemt sin plads her. Rigtig stærk og smuk for-
tælling om kærlighed, men også om døden 
og svære valg. 17-årige Mia er cellist og lever 
og ånder for klassisk musik, i modsætning 
til hendes familie og kæreste Adam, som 
alle elsker rockmusik. Men en vintermorgen 
sker der en forfærdelig ulykke, og Mia ender 
i koma. Hun skal nu træffe det sværeste valg 
af dem alle.
Kærlighed, sorg, tab
Fra 13 år

I anden række
af Mette E. Neerlin
Malou bor på Nørrebro med sine bedstefor-
ældre. Malous mor er død, og hendes far har 
hun aldrig kendt. Malou er meget vred hele 
tiden, da hun føler, hun ikke får sandheden at 
vide. Hun møder den jævnaldrende pige Vår 
fra Møn, som ikke giver op så let. Hun kom-
mer ind under huden på Malou, og langsomt 
får hun hele historien at vide, om hvorfor 
Malou er så vred.
Dødsfald, vrede, tab
Fra 12 år

I loftet lyser stjernerne
af Johanna Thydell
Jenna på 13 har et almindeligt teenageliv 
med en bedste veninde, drømme om drenge 
og lyst til fester. Men også en hverdag fyldt 
med sorg og frygt, for Jennas mor er syg af 
kræft og har været det i flere år. Jenna har 
det svært, og da moren får det værre, kan 
hun næsten ikke holde det ud. Et særligt 
venskab hjælper dog Jenna igennem. 
Rørende fortælling, fuld af følelser og med 
tudegaranti.
Sygdom, kræft, døden, venskab
Fra 12 år

Kaninhjerte
af Christin Ljungqvist
Unik historie om tvillingerne Mary og Anne, 
der kan tale med spøgelser. Anne kan se spø-
gelserne rundt omkring sig, mens Marys krop 
bliver medium for spøgelsernes stemmer. Da 
deres far og hans nye kæreste tager til Thai-
land låner de hans lejlighed i Göteborg, og 
bliver her en del af en clairvoyant gruppe, der 
leder efter en forsvunden pige. Men denne 
søgen forandrer pigerne for altid og bliver 
skæbnesvanger for dem.
Døden, overnaturlige evner, søskende, 
spænding
Fra 14 år

Like had luderen
af Johanna Nilsson
En intens bog om mobning, og hvor nemt 
rygter kan spredes. Fortællerne er de tre 
hovedpersoner Jonna, Gloria og Robin, så 
man ser emnet fra forskellige vinkler. Jonna 
og Gloria er 15 år og bedsteveninder. Efter en 
fest bliver Gloria dog udsat for grov mobning 
via sociale medier. Jonna og Gloria beslut-
ter sig for at gøre gengæld og få hævn over 
Robin. Rollerne bliver vendt – men måske er 
det heller ikke lykken?
Mobning, selvmord, sociale medier
Fra 14 år



Livet på køleskabsdøren
af Alice Kuipers
Anderledes brevroman, hvor teksten er 
skrevet som små sedler og breve på køle-
skabsdøren. Claire på 15 år bor med sin travle 
lægemor. De er sjældent hjemme samtidig 
og skriver derfor små beskeder til hinanden. 
Da Claires mor bliver syg og Claire samtidig 
bøvler med kærligheden bliver beskederne 
mere og mere alvorlige. Hurtigt læst roman, 
der trods den korte tekst kryber ind under 
huden på én - og bliver der.
Kræft, familie, kærlighed
Fra 13 år

Lys lys lys
af Vulja-Tuulia Huotatinen
Året er 1986. Atomkraftværket i Tjernobyl 
springer i luften og i en lille finsk by møder 
14-årige Mariia pigen Mimi, som hun forel-
sker sig hovedkulds i. En hemmelig kærlig-
hedsaffære starter, men Mariia må indse at 
Mimi bærer en ensomhed med sig i hjertet, 
som Mariia aldrig kan overvinde. En stærk 
poetisk fortalt historie om kærlighed og den 
første stærke forelskelse. Intens og over-
rumplende, både i sit sprog og indhold.
Selvmord, døden, kærlighed
Fra 14 år

Mit bankende hjerte
af Alf Kjetil Walgermo
Amanda er 13 år og forelsket i populære Da-
vid. Sammen med veninden Jenny forsøger 
hun at få Davids opmærksomhed og det 
lykkes. Men noget er helt forkert - og efter en 
tur på hospitalet viser det sig, at Amanda er 
alvorligt syg. Hvis hun ikke får et nyt hjerte, 
vil hun dø. Amanda finder ud af, hvor meget 
hun egentlig ønsker at leve og hvor vigtige 
familie og venner er.
Sygdom, operationer, kærlighed
Fra 12 år

Se mig nu
af Sandra Schwartz
Se mig nu handler om den vildeste vinter i 
14-årige Evas liv. I familien er alting sat på 
standby, fordi lillebroren er syg, men lige 
udenfor drøner virkeligheden videre. Eva er 
fanget midt i mellem, bange for at miste sin 
lillebror, sin bedste veninde og sig selv i den 
første forelskelse.
Sygdom, søskende, kræft
Fra 12 år

Stella for evigt
af Karin Kinge Lindboe
Pigerne Benny og Stella er veninder og deler 
alt. Da Stella får kræft ændrer hverdagen sig 
for begge. Dagene er nu fyldte med angst og 
håb. Benny støtter Stella, så godt hun kan og 
besøger hende hver dag. Men det er alvorligt 
med Stella. En intens og sørgelig historie om 
venskab og kærlighed, der presser tårerne 
frem.
Venskab, kræft, døden
Fra 12 år
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Solo
af Marie Wolfsberg Oscilowski
16-årige My har opbygget et panser, og ha-
der alt og alle. Hun undgår sin mor og enhver 
form for fællesskab og er dybt ulykkelig. Men 
en dag kommer hun i gruppe med Tobias 
fra parallelklassen, og han giver ikke op så 
let. Han kan lide My, og langsomt får han og 
deres fælles interesse for musik nedbrudt 
hendes panser og finder ind til, hvad der 
egentlig er galt hjemme hos My.
Kærlighed, sorg, tab
Fra 12 år

Et vink til himlen
af Brian Christensen
David er lige startet i 1.g. Han brænder for 
musik, og at flirte med pigerne. Allerede på 
introturen lægger han dog mærke til Josefine 
fra 3.g, der er vendt tilbage til skolen efter 
hun har haft kræft. Mens Josefine kæmper 
med at komme tilbage til livet, kæmper 
David med at være forelsket i en, der kan 
risikere at dø. Historien fortælles på skift af 
David og Josefine og griber én om hjertet.
Kræft, kærlighed
Fra 12 år

Vinterpiger
af Laurie Halse Anderson
Tankevækkende bog om den 18-årige pige, 
Lia, der har anoreksi og skriver dagbog. Her 
fortæller hun om den kontrol hun pålægger 
sig selv. Lias tidligere bedste veninde Cassie 
er lige blevet fundet død på et hotelværelse, 
og Lia føler sig nu fanget mellem to verdener: 
De levende og de dødes. På den ene side er 
Cassie, der forsøger at trække Lia med sig, 
mens familien på den anden side forsøger at 
hjælpe Lia og holde hende i live.
Anoreksi, sygdom, dagbøger
Fra 13 år

Zoes Ekko
af Alyson Noël
Der er gået et år og Ekko forsøger stadig at 
komme sig over mordet på søsteren Zoe. En 
dag får hun fat på Zoes dagbog. Ekko bliver 
så optaget af bogen, at de to søstres liv glider 
ind i hinanden, og Ekko overtager Zoes liv. 
Langsomt afdækker Ekko også følgerne op 
til Zoes død og søsterens personlighed på 
både godt og ondt. Sørgelig og romantisk 
historie om sorg og to søstres bånd på tværs 
af forskelligheder og selve døden.
Mord, dagbøger, søstre, spænding
Fra 14 år


