
Likte du:  

Da bør du sjekke 
ut disse bøkene!  

I was here 

Gayle Forman 

 

Codys beste venn Meg har tatt  
selvmord. Cody kan ikke forstå 
hvorfor, for hun ante ikke at Cody 
hadde det vanskelig. Cody fikk et 
stipend og reiste for å studere mens 

Cody ble igjen i den lille bygda de ha vokst opp. 
Det er vanskelig for Cody å gå videre etter en så 
grusom hendelse. Foreldrene til Meg spør om 
hun kan hente tingene til Meg i kollektivet der 
Meg studerte, og Cody oppdager noen 
mistenkelige eposter på Megs pc. Plutselig blir 
det viktig for henne å nøste opp hva som har 
skjedd som førte venninnen til et så drastisk 
valg. Hvilken rolle spilte vennene i kollektivet? 
Og musikeren Ben McAllister? 

Fangirl  
Rainbow Rowell 
 

Cath og tvillingsøsteren Wren skal 
begynne på college. Cath og Wren 
er like av utseende, men ganske 
ulike ellers. Wren er utadvendt og 
glad i fester og gutter. Cath er glad i 

bøker. Hun elsker fantasy, og spesielt bøkene 
om Simon Snow. Hennes største interesse og 
hobby er fanfiction. Hun skriver historier om 
karakterene i Simon Snow-bøkene, og på fan-

fiction-sider på internett er hun veldig populær. 
På college kaster Wren seg ut i ungdomslivet. 
Men Cath holder seg for seg for seg selv, og 
synes det er skummelt å snakke med nye folk. 
Likevel blir hun sakte men sikkert kjent med 
romkameraten og vennen hennes. Spesielt 
takket være den smilende, utadvendte, positive,  
sprudlende og kjekke Levi.. 

Anna og det franske kysset 

Stephanie Perkins 

 

Anna blir sendt på internatskole i 
Paris av foreldrene sine. Det har hun 
overhodet ikke lyst til! Hun kan ikke 
fransk en gang. Hun er forelska, har 
en kul jobb utenom skoletid og gode 

venner, og så må hun bort. Men det tar ikke 
lang tid før hun møter interessante mennesker 
på den nye skolen. Hun blir fort venn med den 
sjarmerende, morsomme kjekke Etienne St. 
Clair. Men er de bare venner? Han har jo  
kjæreste. Og hun er forelsket i en hjemme..  
 

Her er det flust av fargerike karakterer. Boken 
er medrivende, lettlest og underholdende. Og 
ikke minst: veldig romantisk!  
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Tretten grunner 

Jay Asher 

 

Clay Jensen finner en eske med  
kassetter på trappa. Når han lytter 
til dem hører han stemmen til 
Hannah Baker som tok sitt eget liv 

to uker tidligere. Hun forteller at han er en av 
grunnene til valget hun tok. Mens hun forteller 
historien sin får vi høre om alle de små  
hendelsene som sammen ble katastrofale. 13  
personer skal motta kassettene og høre  
historien hennes. 
 

Dette er et vanskelig og tungt tema, men boken 
er engasjerende og tankevekkende. 
Forfatterens måte å vise hvordan en ung jente 
blir påvirket av menneskene rundt seg er 
overbevisende og troverdig.  

Nærmere kommer vi ikke 

Monica Steimholm 

 

Det er den varmeste sommeren  
noen kan huske. Edor er sammen 
med Beate, han skater, jobber på 
Burger King, svømmer og kjører båt. 

Han er rastløs og uredd. Jens har funnet ut at 
han er homofil. Og forelsket i bestevennen sin! 
Han har det ganske vanskelig, og reiser til  
onkelen for å finne ut av ting. Der møter han 
Edor, og selv om de to er veldig ulike er det noe 
mellom dem som de ikke helt forstår. En bok 
om å være ungdom, finne seg selv og oppleve 
kjærligheten på godt og vondt. 

Fordelene ved  
å være veggpryd 

Stephen Chbosky 

 

Charlie skriver brev til en ukjent 
mottaker og forteller om hverdagen 
sin. Han prøver å finne seg til rette 

på High School, og blir etter hvert venner med 
søskenparet Sam og Patrick. Charlie blir for-

elsket i Sam, men hun har en kjæreste.  
Patrick er homofil og han er sammen med en 
som ikke tør å stå fram som homofil. I perioder 
har Charlie det vanskelig psykisk. Denne boken 
er også filmatisert, og i både boken og filmen 
blir man utrolig glad i karakterene.  
 

Det er en veldig fin og stemningsfull beskrivelse 
av ungdomstiden.  

Dager med blå himmel 
Jennifer Niven 

 

Forbered deg på å le og gråte, og 
kjenne på sinne og fortvilelse. Det er 
også en god dose romantikk. Finch 
er skolens freak. Han er høylytt, 
utadvendt, kreativ og interessert i 

alt. Han virker selvsikker, men han føler seg ikke 
forstått. Og han har store humørsvingninger. 
Violet er populær, vakker og flink på skolen. 
Men hun mistet søsteren sin i en bilulykke for 9 
måneder siden, og etter det har livet stoppet 
opp. Violet og Finch møtes på toppen av 
klokketårnet på skolen. Når de kommer ned 
tror alle at det er Violet som har reddet Finch, 
og det lar de dem tro.. Denne hendelsen fører 
til at Finch og Violet blir venner. Etter hvert som 
de blir kjent finner de mye håp og støtte i 
hverandre. En stund. 

Verden er en boble 

Nicola Yoon 

 

Maddy har en sykdom som gjør at 
hun er allergisk mot nesten alt.  
Derfor har hun ikke vært ute av  
huset på årevis. Hun går på skole via 

internett, og har ellers bare kontakt med moren 
og sykepleieren. Men så flytter det inn en kjekk 
gutt i nabohuset.. Etter litt spionering, og be-

skjeder via vinduet begynner de å skrive 
eposter med hverandre. Og kanskje hun kan 
overtale sykepleieren til et lite besøk? 
Kjempespennende! Veldig spesielt konsept for 
en bok, men det gjør også at det er en bok jeg 
vil huske! 

The sun is also a star 

Nicola Yoon 

 

Natasha og familien hennes er  
ulovlige innvandrere i New York fra 
Jamaica. De har bodd i New York 
siden hun var 8 år, så det føles som 
hennes hjemland. Men nå har de 

blitt oppdaget og må reise tilbake. Natasha er 
på vei til immigrasjonskontoret for å gjøre et 
siste forsøk på å endre avgjørelsen når hun  
tilfeldigvis treffer Daniel. Daniels foreldre kom 
fra Korea og har høye ambisjoner for sønnene 
sine. Hva Daniel selv ønsker er ikke relevant. De 
mener at han vil få et godt liv om han blir lege. 
Dagen han tilfeldigvis treffer Natasha skal han 
på et intervju for å komme inn på universitetet. 
Alle hendelser og avgjørelser får innvirkning på 
fremtiden. 


