Når piger og drenge begge fortæller

Bare en dag
Bare et år
Bare en nat

Gayle Forman
Romantisk serie om kærlighed, lykke og livets tilfældigheder. I Bare en
dag møder Allyson William, som slår benene helt væk under hende. Han
overtaler hende til at tage med til Paris, hvor de har en magisk dag sammen, hvorefter de mister kontakten. I Bare et år følger vi William verden
rundt, mens han leder efter Allyson. I Bare en nat finder de endelig
hinanden igen. Fra 15 år
af

De sidste jomfruer i verden

Tom Ellen
Sam og Hannah, som er bogens skiftende fortællere, gør sig mange
tanker og anstrengelser for at komme i kontakt med det modsatte køn, og
hinanden, i bestræbelserne på at miste den der mødom. Men en del forhindringer, misforståelser og forvekslinger gør det ikke til et let projekt. Du
har en lang række af pinlige situationer, veldrejede replikker og spontane
latterudbrud til gode. Fra 13 år
af

Fik du læst og set… ?
Kærlighed ved første hik af Dennis Jürgensen. Den populære klassiker
om den usikre Victor, der er vild med den selvsikre Anja holder stadig
som et sikkert hit blandt de bedste bøger om de første kejtede forsøg ud i
kærligheden. Når du har læst bogen kan du roligt fortsætte med filmatiseringen - og dernæst de fire næste Anja og Viktor film.
En flænge i himlen af John Green. Den hjertegribende fortælling om
kræftsyge Hazel og Augustus, der midt i kampen mod døden forelsker
sig i hinanden, står stadig som kærlighedsromanen over de fleste. En
historie, som det er umuligt ikke at fortabe sig i - og som dit hjerte aldrig
glemmer. Husk også at få set den rørende filmatisering. Fra 15 år

Gode Noveller
om den første gang
Sex og det: historier fra hjertet og ned af Marianne Iben Hansen. Fra 14 år
Debut: noveller for unge. Otte historier af forskellige forfattere. Fra 12 år

Eleanor og Park

Rainbow Rowell
Smuk kærlighedshistorie der foregår i 1986. Park er smuk og cool, Eleanor stikker ud med sit røde hår og hullede bukser og de føler sig begge
udenfor på hver sin måde. Hver morgen sidder de ved siden af hinanden
i skolebussen, da der ikke er andre ledige pladser. I bussen begynder
de at udveksle tegneserier og kassettebånd med musik og forelsker sig
langsomt i hinanden. Fra 13 år
af

Lån på eReolen
Lån & læs e-bøger på din computer, tablet eller telefon. eReolen byder på
gode novellesamlinger, med historier om kærlighed og den første gang.
Både når det lever op til de romantiske forestillinger - og når det ikke gør!
Læs f.eks. Allerførste gang: Ni kærlighedsnoveller eller Seks historier
om sex af Torstein Thomsen. Begge fra 14 år

Sandor møder Ida

Sara Kadefors
Modsætninger mødes da den populære og smarte Ida kommer i kontakt
med den balletdansende enspænder Sandor på et chatforum. Her deler
de deres tanker og ensomhed online, men én ting er at være fortrolige
på nettet, da de mødes i virkeligheden har de svært ved at genkende det
billede, de har fået af hinanden. Fra 13 år
af

Skrøbelige skønhed
af Amy

Harmon
Anonyme Fern skriver kærlighedsromaner i smug, mens hun dagdrømmer
om den smukke Ambrose, som er stjerne på skolens bryderhold. 11. September bryder ud og efter skolen vælger Ambrose at drage i krig. Da han
vender skamferet hjem må han indse at Fern nu er blevet ret tiltrækkende,
mens han selv helst bare vil gemme sig for hele verden. En intens kærlighedshistorie om at se det smukke indre, og ikke kun det ydre. Fra 15 år

eReolen Global byder på
masser af YA romance
Mange YA-titler på engelsk bliver aldrig oversat til dansk, men det findes
der heldigvis råd for. På eReolen Global kan du både finde dine favoritforfattere og måske helt nye. Du kan låne 2 titler ad gangen og reservere 2.
Her er nogle skønne nyere titler fyldt med romance, som du kan finde på
eReolen Global lige nu. The Distance from A to Z af Natalie Blitt. Love
Hurts af Malorie Blackman. Windfall af Jennifer E. Smith. When Dimple
Meet Rishi af Sandhya Menon. Approximately Alex af Jenn Bennett.

Kærlighed på Filmstriben
Lån og stream film online på Filmstriben via dit lokale bibliotek hver
måned. Vælg mellem masser af romantiske film som f.eks. den norske
komedie Kys mig for fanden, hvor modsætninger mødes, da teaterpigen
Tale skal spille overfor fodboldhelten Vegard. Eller musicalen Bora Bora,
hvor musik, dans og action fortæller historien om Mia, der stikker af fra
sit problemfyldte liv, slutter sig en gruppe unge og forelsker sig i den
charmerende Zack.

Solen er også en stjerne

Nicola Yoon
Natasha tror på data og det der kan bevises. Daniel tror på poesi og
drømme. Natasha mener kærlighed er ren kemi og tilfældigheder. Daniel
mener det er skæbnen. De er begge på vej til hver deres møde, der kan
afgøre deres fremtid, da Daniel redder Natasha fra at blive kørt over.
Natasha giver nu Daniel en time til at bevise, hvilket stof kærligheden er
lavet af! Fra 15 år
af
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