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Som vuxen är det sällan man ger sig på och läser en bok som är klassad "ungdomsbok". Men det finns 

många guldkorn bland ungdomsböckerna och en del av dem kan jag starkt rekommendera även för 

vuxna läsare. Så här är de, några av mina favoriter: 

  

 

Jag ger dig solen av Jandy Nelson 

Jude och Noah är tvillingar men väldigt olika. Båda två drömmer om att bli konstnärer även om det är 

Noah som är den stora begåvningen. De två syskonen tävlar om sina föräldrars uppskattning och 

Jude har alltid varit lite avundsjuk på Noah. Men så inträffar en tragedi som förändrar deras liv. Tre år 

senare visar det sig vara Jude, inte Noah, som kommit in och går på konstskola. Noah har slutat att 

bry sig om allt, även målandet. Men vad är det som har hänt? Det visar sig vara en mer komplicerad 

historia än vi först anade. 

Karaktärerna, berättelsen och speciellt det fantastiska språket. Det här är bara så bra. 

  



Låt vargarna komma av Carol Rifka Brunt  

New York, 1987.  Fjortonåriga Junes värld rasar mer eller mindre samman när hennes älskade 

morbror, konstnären Finn Weiss, blir en av många unga män som dör i den fruktade sjukdomen få vill 

tala om, AIDS. Finn och June hade ett speciellt band, det var Finn som lyssnade på June, visade henne 

saker och tog henne på allvar. Junes föräldrar arbetar oavbrutet och storasyster Greta har sina egna 

problem. Efter Finns begravning blir June kontaktad av Toby, främlingen som var med på Finns 

begravning. När June frågar vem han är vägrar hennes mamma säga mer än att han var ’Finns 

specielle vän’. Men så småningom växer en oväntad vänskap fram mellan June och Toby och många 

hemligheter kommer att avslöjas. 

Det blev några tårar under bokens gång för det här är välskrivet, viktigt och gripande. 

  

 

 

 

 



Eleanor & Park av Rainbow Rowell  

Jag fortsätter i 1980-talets USA men nu förflyttar vi oss från storstaden till Omaha i Nebraska. Eleanor 

& Park är en mer typisk ungdomsroman då den handlar om två high-school ungdomar som upplever 

den första kärleken. 

Eleanor är den storvuxna tjejen med ostyrigt rött hår som kommer från fattigdom och svåra 

familjeförhållanden. Park är den tystlåtna koreanska killen, den svartklädda musiknörden som 

egentligen är typisk amerikansk medelklass. Det de har gemensamt är att båda är outsiders på skolan 

där de går. 

Eleanor och Park hamnar motvilligt bredvid varandra på skolbussen på väg till den första skoldagen. I 

flera veckor sitter de tillsammans utan att säga ett ord till varandra. Ända tills Parks 

serietidningsläsande hjälper till med att bryta isen. Och sakta sakta växer en trevande vänskap fram 

som leder till något väldigt vackert. 

Rainbow Roswell har lyckats skapa en oerhört fin läsupplevelse med karaktärer som stannar kvar 

långt efter att boken är färdigläst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Min pappa är snäll och min mamma är utlänning av Emmy Abrahamsson 

 

Jag avslutar med en bok som får dig att dra på smilbanden, för det här en är rolig bok med lite allvar i 

botten. 

16-åriga Alicja har flyttat med sin mamma och pappa till Österlen i Skåne. Det nya livet hade nog inte 

ställt till några problem om inte Alicjas mamma inte vore så himla…polsk. Och som om det inte vore 

jobbigt nog flyttar mammans storrökande kusin Sylwia in i nya huset tillsammans med sin dotter 

Celestyna. Alicjas mamma och de nyanlända släktingarna tvingar med Alicja att vara med när påven 

kommer på besök i Vadstena, en utflykt som slutar i en smärre katastrof. Polska hantverkare som 

jobbar svart, smuggelsprit och ett motvilligt kärleksintresse är annat som upptar Alicjas tid. 

Författaren Emmy Abrahamson är dotter till korrespondenten Kjell-Albin Abrahamson och Emmys 

mamma är från Polen så det är nog inte långsökt att anta att saker i boken har en viss självbiografisk 

bakgrund. Det blir många skratt om kulturella krockar skildrat med mycket värme. 

  

  

 


