
Kærlighed 
og kæresteri 
for piger



Anna og det franske kys
Lola og naboens søn
Isla og jagten på lykke
af Stephanie perkinS 
I denne søde og varme serie blomster såvel eventyrlyst som romantik 
blandet op med den usikkerhed og de forviklinger, der hurtigt kan dukke 
op, når kærligheden er på spil. Anna, Lola og Isla roder alle med hjertets 
lys og kvaler med Paris, San Fransisco og Manhattan som baggrundsku-
lisse. Hver bog har sin hovedperson, som går igen i alle tre bøger, som 
dog sagtens kan læses hver for sig. Fra 14 år

Som stjernerne står (Losing it 1)
Som sendt fra himlen (Losing it 2)
Som du ser mig (Losing it 3)
af Cora CarmaCk

Fysisk længsel og forelskelse trækker samme vej mod det komplicerede i 
denne serie. I Som stjernerne står læser Bliss til skuespiller på universitetet 
og har endnu ikke taget det første fulde skridt med sex. Da hun endelig 
beslutter sig for at det skal ske, går hun i panik netop som alt tøjet er smidt. 
Og den fyr hun lige har mødt på en bar, må gå slukøret hjem. Det ville hur-
tig være glemt, hvis det ikke lige er fordi, at det viser sig, at han er hendes 
nye lærer. Fra 15 år

Hvis bare du var min
P.S. Jeg elsker dig stadig
af Jenny han

Trilogi om Lara Jean og hendes tumulte kærlighedsliv, hvoraf de to første 
bind er udkommet på dansk. I sit skab gemmer Lara Jean alle de kæreste-
breve, hun skriver til sine tidligere flammer, for at få dem ud af hovedet. Da 
hun finder hun ud af at nogen har sendt brevene, indleder hun i panik et 
falsk forhold til en af dem, i håb om at slippe for at blive konfronteret med 
de andre. Men kan man selv styre kærligheden? Forvent romantik, sjove 
scener og masser af feel good stemning. Fra 13 år

Girl online
Girl online på turne
Girl online går solo
af Zoe Sugg

Som bloggeren Girl online kan 16-årige Penny skrive anonymt om alt det, 
der er svært. Om skolen, drenge og især de panikanfald, som hun lider af. 
Da hun tager med familien til New York vender mødet med den smukke 
guitarist Noah op og ned på hendes liv. En skøn serie fyldt med romantik og 
forelskelse, men også de mange udfordringer kærligheden byder på. Fra 
13 år

Når pigerne fortæller
 



Flirty Dancing (Ladybirds 1) 
Hjertestarter (Ladybirds 2) 
af Jenny mCLaChLan

De to første bind i en serie om fire piger og deres første møder med kærlig-
heden. I Flirty Dancing forelsker Bea sig i sin nye dansepartner Ollie, hvilket 
ikke er smart, når han er kæreste med skolens strideste pige. I Hjertestarter 
må Betty hente hjælp i sin afdøde mors breve, da den flotte Toby pludselig 
får hendes hjerte til at banke. Bøgerne kan læses hver for sig og har hver 
sin pige som hovedperson. Fra 12 år

Alt eller intet 
af niCoLa yoon

17-årige Maddys verden er indskrænket til hendes værelse, læsning af 
bøger og blogs, hendes mor og en sygeplejerske. En allergi over for stort 
set alt holder Maddy inden døre. Men så flytter Olly ind ved siden af. Og 
Maddy er heldigvis ikke allergisk overfor kærligheden. Men hvordan skal 
den spire, når de aldrig kan mødes? Se også den romantiske filmatisering 
som kom i 2017. Fra 15 år

Annes nye liv
af aLySon nöeL

Storbyen er skiftet ud med hvide strande og surferlivet, da Anna lander i 
Californien efter sine forældres skilsmisse. Hun skal nu bo i et stort hus hos 
sin far, som aldrig er hjemme. Hun bliver hurtigt introduceret til den lækre 
Chris, en ven til Jake, som faren har sat til at hjælpe hende. Men hvordan 
skal Anne falde til i den nye venindegruppe på skolen, når hun ikke er den 
eneste som er interesseret i Chris - og han falder for hende? Fra 14 år

Fortæl mig tre ting
af JuLie BuxBaum

Der er vendt op og ned på 16-årige Jessies liv efter hendes mors død. Hun 
bor i en ny by, hendes far har fundet en ny kvinde, og hun går på en ny 
privatskole. Ud af det blå dukker en mail op fra Somebody Nobody, som 
tilbyder at hjælpe hende. En mail bliver til flere, og Jessie mærker både 
nysgerrighed og følelser vokse i takt med den anonyme fortrolighed. Men 
er den mystiske fyr hun skriver med mon den hotte musiker Liam, hans ven 
Caleb eller den tilbagetrukne Ethan? Fra 14 år

Forbandede mødom + Forpulede kærlighed 
af Sarah engeLL

To bøger i én om bedsteveninderne Maria og Christina på 15 og deres mø-
der med kærligheden, de første kærester og den første gang. Da Christina 
får en ny ældre kæreste kommer hun hurtigt i gang med de første seksuelle 
erfaringer, mens Maria stadig er i tvivl, om hun overhovedet er klar til at 
komme af med den der mødom. Men én ting er sex - hvordan får man 
overhovedet alt det med kærester, romantik og kærlighed til at fungere? 
Fra 14 år

Psst! Piger! Læs med hos  
drengene, og bliv lidt  
klogere på hvordan de tænker.


