Kærlighed
og kæresteri
for DRENGE

Når drengene fortæller

30 kilometer i sekundet
af Andrew

Smith
Finn lider af epilepsi, og får ofte anfald, når det er allermest usmart. Hans
bedste ven er den utroligt charmerende Cade, som alle falder for. Men da
Julia starter på Finns skole og han bliver bedt om at vise hende rundt tager
hans liv en ny drejning. Jorden flytter sig med 30 kilometer i sekundet, men
hvor hurtigt kan Finn nærme sig Julia? Fra 14 år

Fucking forelsket
Cool love
Kæreste søges
Sex, løgn & latin

Nils J. A. Schou
Serie hvor vi følger Andreas´ kærlighed og sorger bogstaveligt talt, da følelserne og sorgen over hans mors død blander sig med forelskelsen i Monni.
Desværre er hun kæreste med skolens sejeste fyr. Det er ikke nemt, men
det lykkedes faktisk Andreas at score hende. En realistisk og intens serie
om at finde sit ståsted som ung og den store og svære kærlighed. Fra 14 år
af

Fordelene ved at være en bænkevarmer

Stephen Chbosky
Der er den store drøm om kærlighed og så er der virkeligheden, hvor det
også handler om identitet, sex og at skulle leve op til alle idealerne. 15-årige
Charlie rives ud af sin rolle, som tilskuer til livet, da han får to ældre venner
i high school og får forelskelser, sex og stoffer tæt på. En ægte, rørende og
skarp coming of age-roman om de forvirrende, men også skønne år, hvor
livet åbner sig op. Fra 15 år
af

Kærlighed og kaos - og kunsten at være negativ
af Arne

Svingen
Hvem bliver kaldt Dick? Det gør Rikard, fordi det er det engelske kælenavn
for Richard. Det kan være lidt svært at være positiv med det navn. Faktisk
har han som mål at blive verdensmester i negativitet. Men da Line fra klassen
inviterer til fest, bliver alle hans planer om at lave ravage sammen med vennen Jønne forpurret. For her ser han pigen Vilde, hvis ansigt lyser alt op. Vilde
synes, han er sjov. Og fantastisk. Hvad skal han nu gøre? Fra 13 år

Mig og Dylan Walker eller historien om,
hvordan jeg ødelagde mit sidste skoleår
af Anne

Sofie Hammer
Malthe har store forventninger til den kommende efterskole og de mange
nye piger der. Men i en snak med klassens sødeste pige går det op for
ham, at han faktisk ikke aner noget om piger. Farens venner giver Malthe
en ide. Han springer ud som bøsse, så han kan blive ”pigernes ven” og
komme helt tæt på dem. Her er masser af humor, kiksede situationer,
misforståelser og hjertekvaler, for hvordan skal Malthe komme ud af sine
løgne igen? Fra 12 år

Paper Towns - historien om Margo & Q
af John

Green
Quentin og Margo har kendt hinanden siden de var små, men hvor Quentin
har udviklet sig til en stille og lidt nørdet fyr, er Margo blevet smuk og omsværmet. En forårsnat drager de ud sammen, for at hævne sig på Magos
tidligere venner og kæreste. Derefter forsvinder Margo og Quentin må se i
øjnene, at han måske slet ikke kender den pige, han har forelsket sig i. Se
også filmen. Fra 14 år

Vores kemiske hjerter

Krystal Sutherland
17-årige Henry har aldrig været rigtig forelsket. Mens vennerne i årevis har
udkæmpet adskillige dramaer i kærlighedens navn, har han været tilfreds
med at koncentrere sig om sin skole og karakterer. Men så dukker Grace
op. Med sit usoignerede udseende, klædt i alt for stort drengetøj og en stok
i hånden ligner hun ikke en pige, der har tænkt sig at vade ind i Henrys
hjerte. Men så bliver de sat til at lave skolebladet sammen. Fra 14 år
af

Sig nu sandheden

Dana Reinhardt
Da Rivers kæreste slår op med ham, bliver han slået helt ud og møder
impulsivt op i en støttegruppe for unge, under dække af at han selv har problemer med pot. Her møder han op ugentligt, og gør samtidig alt han kan,
for at få ekskæresten Penny tilbage. Men efter noget tid i støttegruppen får
han både nye venner, nyt syn på tingene. Og måske er kærligheden et helt
andet sted end han tror. Fra 14 år
af

Hey, drenge! Det er okay at
smuglæse ovre hos pigerne,
hvis I vil forstå dem lidt bedre!

