
følelser og kærlighed i de svære tyvere



Ahrnstedt, Simona
Arvingen
2018 - 440 sider

Natalia er født ind i overklassen, mens David har 
kæmpet sig op. De er konkurrenter, og David er 
drevet af ønsket om hævn over Natalias familie. 
Tiltrækningen mellem dem er lige så umulig, som 
den er uimodståelig.
sverige, familien, erotik, overklassen

Serie: Arvingen, Løftet, Vovestykket

Armentrout, Jennifer L.
Vent på mig
2018 - 460 sider

19-årige Avery flygter til West Virginia for at få 
en frisk start i en ny start. På college møder hun 
den tiltrækkende Cameron. Averys fortid har gjort 
hende meget forsigtig, når det kommer til mænd, 
men Cam er virkelig dejlig.
sex, collegeliv, overgreb, usa

Serie: Vent på mig, Bliv hos mig, Hold om mig 
(Wait for me)

Alain de Botton
Portræt af en ukendt kvinde
1996 - 271 sider

En ung forfatter vil skrive en biografi om en gan-
ske almindelig ung kvinde uden særpræg. Han 
vælger Isabel - middelklasse, midt i tyverne, kon-
torjob - og inden længe er han håbløst forelsket.
england, london, kærlighed

Callihan, Kristen
Sendt til tælling
2017 - 409 sider

Anna har ikke høje tanker om den lækre quarter-
back, Drew. Kvinderne flokkes omkring ham, og 
Anna er sikker på at han er en notorisk scorekarl. 
Men Drew vil kun have Anna.
usa, kærlighed, collegeliv, kærlighed

Carmack, Cora
Som stjernerne står
2016 - 299 sider

Bliss er snart færdig med college og har styr på 
næsten alt. Da hun kaster sig ud one night stand, 
står pinlighederne i kø og hun møder den helt for-
kerte mand, som alligevel er fuldstændig perfekt.
collegeliv, erotik, forelskelse, venskab, skuespillere

Serie: Som stjernerne står, Som sendt fra himlen, 
Som du ser mig (Losing it)

Chace, Emma
Tangeled 
– den, du hader at elske
2016 - 341 sider

Drew Evans er en førsteklasses scorekarl. Han er 
succesfuld og lækker - og han ved det godt selv. 
Først da han møder den smukke Kate Brooks, må 
han sande, at han ikke bare sådan lige kan få alt 
hvad han peger på.
erotik, sex, kærlighed, forelskelse

Serie: Tangled, Twisted, Tamed

Cherry, Brittainy C.
Åndeløs
2017 - 280 sider

Tristan skræmmer alle med sin grove opførsel. 
Elizabeth, som har mistet sin mand, genkender 
sorgen i hans øjne og en stærk tiltrækning opstår. 
Kan de nogensinde blive hele mennesker igen? 
Og hvem er det, der vil dem ondt?
sorg, familien, tragedier, kærlighed, erotik

Serie: Åndeløs, Brændt (Åndeløs)

Foreman, Gayle
Jeg er faret vild
2018 - 270 sider

Freya har mistet sin sangstemme, Harum er ban-
ge for at fortælle sin familie, han er homoseksuel 
og Nathaniel har forladt sin far. En ulykke i Central 
Park i New York bringer de tre unge sammen og 
venskab opstår.
venskab, identitet, homoseksualitet, usa

Forsby, Johan
Sønner af mænd
2015 - 261 sider

Malthe, Salahdin og Victor er alle i tyverne og 
burde egentlig være godt på vej til at leve et nor-
malt liv. Men de har svært ved at leve op til især 
fædrenes forventninger. Tilfældet vil, at de tre 
unge mænd møder hinanden i en stjålen bus på 
vej mod Berlin.
forventninger, fædre, livskriser, mænd, humor, arbejds-
løshed, danmark



Glines, Abby
Alt for mange hemmeligheder
2017 - 233 sider

Blaire er helt alene i verden efter sin mors død. 
Modstræbende må hun tage imod hjælp fra sin 
rige stedstorebror, Rush. En umulig og vanvittig 
tiltrækning mellem dem, gør det svært at holde 
paraderne oppe.
sex, forelskelse, erotik

Serie: Alt for mange hemmeligheder, Alt for tæt 
på, Alt for evigt (Rosemary Beach)

Holm, Dorte
I spænd
2004 - 314 sider

I slutningen af 1990’erne flytter tre unge kvinder 
sammen i en lejlighed i København. De er vidt for-
skellige, men alligevel udvikler deres venskab sig 
til noget blivende.
chick lit, kvinder, danmark, københavn, 1990-1999, ven-
skab

Serie: I spænd, I tvivl

Høvring, Mona
Venteværelset i Atlanten
2017 - 124 sider

Olivia er midt i tyverne og midt i en afsøgning af 
livets formål og sin egen rodløse eksistens. Hun 
bliver alene. Arver et hus på Island fra en moster. 
Tager Bé med. Bé er måske hendes kærlighed. 
Måske er hun bare irriterende.
norge, island, lesbiske, homoseksualitet, eksistens, kvin-
der

Kennedy, Elle
Aftalt spil
2016 - 354 sider

Hannah opdager, at hun er voldsomt tiltrukket af 
de store, maskuline sportsfyre på college, men 
forsøger at tage studiet seriøst. Da hun møder 
ishockeyspilleren Garrett, må hun give efter for 
sin lyst og lidenskab.
erotik, collegeliv, far-søn forhold, usa, sex

Serie: Aftalt spil, Lagt på is, Dømt ude (Off-campus)

Kinsella, Sophie
Pige i tyverne
2009 - 479 sider

Lara har masser af problemer for ikke blot er 
hendes fyr skredet, men hendes headhunterfirma 
er på fallittens rand. Pludselig dukker grandtante 
Sadie’s genfærd op og kræver hendes hjælp til at 
finde et forsvundet halsbånd, og efterhånden som 
de to kvinder tilbringer mere og mere tid sammen, 
bliver livet mere glamourøst og skattejagten ro-
mantisk og spændende.
chick litt, mystik

Kultgen, Chad
En helt almindelig han
2007 - 251 sider

Hvad foregår der i hovedet på en ganske almin-
delig mand i tyverne, som skal vælge mellem to 
kvinder. En hel del tanker om sex og kvinders 
rolle, alt sammen fra en kynisk synsvinkel. Ikke 
megen empati, men masser af eksplicitte fanta-
sier om omgangen med kvindekønnet.
dick lit, sex, usa, kærlighed, mænd

Lindskow, Bettina Stuhr
At danse mellem glasskår
2018 - 255 sider

Roses liv handler om dans, dans og atter dans. 
Sammen med dansepartneren Christian er hun 
midt i finalen i europamestersskaberne. Pulsen er 
høj, men pludselig forsvinder alting og Roses liv 
tager en drastisk drejning.
identitet, familien, venskab, diabetes

Mansell, Jill
Cleo og kærligheden
2011 - 381 sider

Da 26-årige Cleo finder ud af, at hendes nye, 
perfekte kæreste er gift, bryder alting samen. 
Samtidig har hendes søster en næsten-affære, 
da en chokerende familiehemmelighed afsløres. 
Forviklingerne tager til, da Cloes ex-kærrestes 
ex-kone flytter ind i landsbyen, hvor også Cleos 
barndoms plageånd Johnny er belastende attrak-
tiv og arrogant.
chick lit, humor, parforhold

Hoover, Colleen
Uden håb
2018 - 426 sider

17-årige Sky bliver helt følelsesløs, når hun er 
sammen med fyre. Men da hun møder Holder, 
bliver hun vildt tiltrukket af ham. Hvad er der sket i 
hendes barndom, og hvorfor får Holder minderne 
til at dukke op til overfladen?
bortførelse, incest, forelskelse

Serie: Uden håb, Altid håb (Hopeless) 



McGuire, Jamie
Et frækt væddemål
2013 - 376 sider

Travis scorer piger på stribe, men kun for en en-
kelt aften. Indtil han møder Abby. Da han vinder 
et væddemål og hun skal bo hos ham en måned, 
tror han den er hjemme, men helt så let skal det 
ikke blive.
usa, kærlighed, erotik, vold, intriger

Murakami, Hariku
Hør vinden synge
2016 
I ”Hør vinden synge” er en ung mand på som-
merferie fra universitetet, han er først i tyverne og 
driver lidt tilfældigt gennem livet til et lydspor af 
tidens hits.
rodløshed, japan, 1970-1979, udvikling, venskab, mænd

Nelson, Jandy
Himlen ved mine fødder
2011 - 349 sider

17-årige Lennie sørger over tabet af sin storesø-
ster. Samtidig har hun både følelser for søsterens 
kæreste Toby og musiktalentet Joe. Da Lennie 
følger sit hjerte, føles alting bedre, men også 
sværere.
sorg, forelskelse

Niven, Jennifer
Som stjerne på himlen
2015 - 265 sider

17-årige Violet og Finch går på samme skole. Vio-
let er populær, men bærer på en stor sorg. Finch 
er skolens freak og har svært ved at indordne sig. 
En dag mødes de i skolens klokketårn, hvor Violet 
vil begå selvmord ved at springe ud. Det bliver 
starten på et usandsynligt forhold.
selvmord, døden, sorg, kærlighed

Rasmussen, Jonas Eika
Lageret, Huset, Marie
2015 - 176 sider

Jonas er først i tyverne, han bevæger sig mellem 
bofællesskabet Huset, arbejdspladsen Lageret 
og kæresten Marie, uden rigtig at høre til noget 
sted, mens Huset og kærligheden langsomt går 
i opløsning.
angst, natarbejde, arbejdsliv, aarhus, danmark, kærlig-
hed

Sallinger, J.D.
Griberen i rugen
2018 - 219 sider

En 17-årig amerikansk ung mands konflikt med 
sig selv og de voksnes verden. En klassiker også 
kendt som ”Forbandede ungdom”.
identitet, kriser, usa

Silvera, Adam
Den dag, jeg glemmer
2016 - 318 sider

Aaron på 16 bor i barske Bronx, hans far har be-
gået selvmord og han har selv forsøgt det samme. 
Han er kæreste med Genevieve og uheldigvis 
også forelsket i Thomas. Det nye Leteo Institut 
tilbyder at fjerne dårlige minder, måske kan Aaron 
få hjælp til en frisk start?
sorg, storbyen, usa, new york, homoseksualitet, stor-
byen, seksualitet

Silvera, Adam
Hvis det er os
2018 - 448 sider

Tror du på kærlighed ved første blik? På skæbnen, 
tilfældighedernes spil, universet og alt det der? Ar-
thur og Ben mødes tilfældigt på et posthus, men er 
det skæbnen eller deres eget hårde arbejde, der 
forvandler den første forelskelse til kærlighed?
forelskelse, venner, identitet, homoseksualitet, new 
york, usa, humor

Skomsvold, Kjersti Annesdatter
Monstermenneske
2014 - 567 sider
Kjersti er først i tyverne og så udmattet, at hun 
kommer på plejehjem omgivet af døende gamle. 
Ved at skrive en enkelt sætning om dagen får hun 
langt om længe skrevet en roman og sig selv til-
bage livet.
norge, erindringer, sygdom, tragikomik



Sugg, Zoe
Girl online
2015 - 370 sider

16-årige engelske Penny er klodset, lider af pa-
nikanfald og har kun en bedste ven, naboen Elliot. 
Men da de rejser til New York, hvor hun møder 
guitaristen og sangeren Noah, forandres hendes 
liv for altid.
bloggere, venskab, new york, usa, forelskelse

Serie: Girl online, Girl online på turné, Girl online 
går solo

Thorsen, Anna Arendse
Filterløs
2018 - 204 sider

Almas liv falder langsomt fra hinanden da hun 
stopper med sin angstmedicin, men hvordan skal 
hun ellers kunne leve livet?
sorg, dødsfald, angst, venskab, kærlighed, psykisk syge

Vesterfeld, Scott
So yesterday
2007 - 248 sider

Den 17-årige trendspotter Hunter og pigen Jen 
- unge New York’ere - mødes over et par snø-
rebånd! Fantastiske nytænkende snørebånd, de 
kan score kassen på. Men inden de ser sig om, 
kører hele markedssystemet med dem, og hvad 
så med pengene?
samfundsskildringer, trends, markedsføring, satire, hu-
mor, usa, new york

Vesterfeld, Scott
Uglies
2010 - 334 sider

15-årige Tally glæder sig til den plastiske opera-
tion, der skal forandre hende fra en overset ”ugly”, 
til smuk. Men mødet med Shay, der ikke vil være 
smuk, ændrer hendes opfattelse.
skønhed, kærlighed, science fiction.
Serie: Uglies, Pretties, Specials (Uglies)

von Bredow, Katarina
Forbudt kærlighed
2011 - 367 sider

Den 20-årige Emma lider alverdens kvaler, da 
hun indleder et forhold til Adrian. Adrian er nemlig 
hendes bedste venindes kæreste.
utroskab, følelser, narkotikahandel

Young, Samanatha
Dublin street
2016 - 307 sider

Amerikanske Jocelyn flygter fra sin tragiske fortid til 
Skotland. Jocelyn lukker ikke nogen ind, men ind-
leder en hed affære med den rige forretningsmand 
Braden Carmichael. Braden vil dog ikke vil nøjes 
med sex.
tragedier, kærlighed, forelskelse, erotik, sorg, familie

Zusak, Markus
Underhunden
2001 - 140 sider

Drengen Cameron er 15 år. Han synes ikke, det 
er let at være ham. Hele verden er imod ham, sy-
nes han. Følelser og tanker rumsterer i ham. Men 
pludselig bliver han ramt af forelskelsen.
pubertet, drenge, forelskelse

Serie: Underhunden, Ulvekæmperen

FILM 

Christiansen, Christian E.
Lev stærkt
2014
Nikolaj og Martin er i tyverne og venner siden 
barndommen. Efter en fest kører de ræs i gaderne 
i bil. En pige bliver kørt ihjel. Martin får hele skyl-
den og varetægtsfængsles for manddrab. Deres 
venskab kommer yderligere på prøve, da Nikolaj 
får et forhold til Martins veninde Signe, mens han 
er i fængsel.
unge, venskab, biler, drama

Sörman. Ville Gideon
Nyforelsket
29 min.
Alice er sidst i tyverne og føler, at hendes liv er 
gået i stå. Hun er droppet ud af studiet og har 
slået op med ekskæresten Julian. I et forsøg på 
at få det bedre, kontakter hun Julian og overtaler 
ham til at give dem en chance mere. Men er det 
virkelig Julian, der mangler i hendes liv?
parforhold, ekskærester

Trier, Joakim
Reprise
2008
Erik og Phillip har været venner siden skoletiden, 
og nu, hvor de er i begyndelsen af tyverne, deler 
de den samme drøm om at blive forfattere. Der 
står meget på spil. Kan de bære et afslag eller 
endnu værre: Kan de tåle, at deres romaner bliver 
udgivet og derefter slagtet af kritikken?
berømmelse, forfatter
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Du kan også låne lydbøger og e-bøger på 

New adult – de svære tyvere
New Adult er genren, der tager over, hvor Young Adult (YA) slipper. YA er 
som udgangspunkt ungdomsbøger med fokus på teenageårene og de pro-
blemer som det første kys & den store kærlighed. I New adult er hovedper-
sonerne ofte i tyverne, og handlingen centreres typisk om venskabernes 
snirklede veje og den svære balance mellem det første jobs krav og egne 
og omgivelsernes forventninger. 
Her finder du både de sjove, de sexede & de tankefulde. De helt nye og de 
gamle fra bibliotekets kælder. Her er letbenede og klassikerne. Her er dem 
om kærlighed og dem om identitet. Samt lidt film.
Alle bøgerne findes som papirbog. Nogle også som ebog og andre som 
lydbog. Lån dem på dit lokale bibliotek eller på eReolens app, der er biblio-
tekernes ebogs- og lydbogsservice til dig.


