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Lisa Bjärbo: Alt jeg siger er sandt.  
Carlsen, 2013, 226 sider (Sverige)
Alicia på snart 17 år dropper ud af gymnasiet, for hun er sikker på hun er skabt 
til noget stort, der ikke inkluderer skolelivet. Hun får arbejde på en kaffebar, 
flytter hjem til mormor, da forældrene ikke forstår hende, og møder den ”græske 
gud” Isak. Så de store bedrifter må lige vente lidt.

Sarah Engell: 21 måder at dø.  
Carlsen, 2014, 337 sider (Danmark)
Engang var de 15-årige Stella og Amalie bedste veninder. Med udgangspunkt i 
jalousi lægger Amalie Stella for had og får flere og flere med i et mobbeprojekt, 
som langsomt nedbryder hende.

Yahya Hassan: digte.  
Gyldendal, 2013, 169 sider (Danmark)
Digte der med vrede, indignation og stor sproglig kraft sætter ord på hvordan 
det er at vokse op i en ghetto, hvor vold, svigt og kriminalitet er en del af virke-
ligheden.

Johanna Holmström: Asfaltengle.  
Turbine, 2016, 331 sider (Finland)
Leila på 15 og hendes storesøster Samira vil leve som andre finske unge, men 
støder voldsomt sammen med deres finlandssvenske mor, som er konverteret til 
islam, og deres traditionsbundne nordafrikanske far.

Sara Kadefors: Blogbitch.  
Høst, 2015, 271 sider (Sverige)
Gymnasiepigen Lex er udenfor, men da hun laver en blog under en falsk identi-
tet, bliver hun pludselig enormt populær. Men er det det hun vil?



Thomas Lagermand Lundme: Når man forveksler kærlighed med 
en saks.  
Gyldendal, 2016, 175 sider (Danmark)
Han bor ikke længere hos sin mor. Hun har brug for tid til at komme ovenpå. 
Nu bor han hos Mads, som elsker ham, men han kaster stadig op og har sår på 
hænderne, og når han ser sig i spejlet ser han sin mor.

Hanna Marjut Marttila: Cut, filmen knækker: Premiere i dag torsdag 
Høst, 2010, 214 sider (Finland)
15-årige Torsdag er den, der holder sammen på sin familie med alkoholiske for-
ældre og depressiv far. Men da hans 16-årige søster Tarina fortæller ham, at hun 
igen er gravid, er filmen ved at knække.

Signe Maxen: Sort galde.  
Rosinante, 2017, 175 sider (Danmark)
Sigrid lider af diffuse mavesmerter. Sorgen over faderens død plager hende, 
voksenlivet er svært, hendes psykiske sårbarhed kammer langsomt over, og det 
ender med en psykiatrisk indlæggelse. Selv tilskriver hun mavesmerterne sort 
galde.

Charlotte Glaser Munch: 7 døgn for os.  
Høst, 2015, 228 sider (Norge)
Mød tre 16-årige piger på en ungdomslejr i Sverige: Norske Silje, den usynlige 
pige uden selvværd. Svenske Tessa, datter af Sveriges sundhedsdronning og dan-
ske Kat, oprøreren, der ikke rigtig passer ind. Stjæl en bil og en hund og begynd 
en eventyrlig rejse op igennem Sverige.

Maria Navarro Skaranger: Alle udlændige har lukkede gardiner. 
Gyldendal, 2016, 117 sider (Norge)
Marianas fortælling om at vokse op som indvandrerpige i et etnisk blandet miljø 
i Romsås i Oslo.



Kristina Aamand: For enden af din pegefinger.  
Carlsen, 2017, 257 sider (Danmark)
17-årige Sheherazade føler sig klemt mellem forventningerne til hende som 
en god muslimsk pige og hendes egne ønsker til livet. Da hun møder den 
jævnaldrende Thea åbner der sig en helt ny verden af muligheder.
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