Vår älskade av Kamila Shamsie
En berättelse om två familjer vars öde flätas samman av både tragedi
och av kärlek. I den ena familjen finns det en bror som vill hedra arvet
från sin pappa, jihadisten han aldrig kände. Det finns även två väldigt
olika systrar. Dessa systrar lär känna sonen till en högt uppsatt
politiker och som har ett arv att leva upp till – eller trotsa. Boken
berättas ur fem olika familjemedlemmars perspektiv.
En berättelse om svartsjuka, kärlek, arv och extremism.

Är det nu allt börjar? Av Siri Spont
Tilda bor i ett mindre samhälle långt bort ifrån allting. Hon är långt
ner i den stenhårda sociala hierarkin och vill inget hellre än att bara
komma bort. Efter att ha haft nära kontakt med en tjej online
bestämmer de sig för att tillsammans åka på språkresa till England.
Istället för att Tildas nya liv börjar blir ingenting som hon tänkt. Efter
en kväll med mycket alkohol börjar en bild på Tilda cirkulera där hon
helt utslagen hålls upp av två armar i enbart ett par trosor. Vem har
tagit bilden och vad hände egentligen?

Helt seriöst av Hanna de Canesie
Efter en fest lägger ett anonymt instagramkonto upp bilder på Ellas
nakna bröst och någons händer på hennes kropp. Ingen verkar veta
vem som har lagt ut bilderna, ingen utom Sam som råkade titta in i
sovrummet på festen, men gick därifrån. Även andra rykten börjar
florera som varför Sam helt plötsligt börjat umgås så mycket med
Niko.
Detta är en stark och rå skildring av hur svårt det kan vara att stå upp
för själv och för andra. Många frågor väcks under läsningens gång, så
som var gränsen går mellan ett skämt och ett övergrepp? Hur är det
när någon kittlar och smeker en annan person som skrattar samtidigt
som den säger nej?

Du, bara av Anna Ahlund
John spenderar sommarlovet med att vänta på besked om han antagits
till fotbollsgymnasiet till hösten. Tillsammans med sin storasyster
Caroline lever han ett för tillfället föräldrafritt liv och tar dagen som
den kommer. Ända tills Frank dyker upp. John blir genast väldigt
intresserad, men han är inte ensam om att falla för Frank. Caroline har
redan bestämt att Frank är hennes och hon brukar alltid få det hon vill.
En bok om förälskelse, längtan och avundsjuka

Björnstad av Fredrik Backman
I den lilla orten Björnstad kretsar allt kring det lovande
juniorhockeylaget. Men när dottern till lagets tränare blir utsatt för ett
sexuellt övergrepp av lagets stjärnspelare leder det till splittring såväl
inom som utanför laget. Vem ska man välja att tro på? Sakta men
säkert börjar saker förändras i Björnstad, dock inte på det sätt som
många hade hoppats på.
En bok om könsroller, identitet och hur svårt det kan vara att stå upp
för sig själv och det man tror på. Passar för gymnasiet.
Ångvälten, ur novellsamlingen Första gången
När den första förälskelsen har lagt sig dyker det upp hos Lily; bilden
av hur Jonas blir överkörd av en ångvält. Ilskan över att Jonas inte ser
eller förstår henne växer och hon tänker att hon behöver söka hjälp –
Att gå runt med en kokande vrede och se ett fordon köra över den man
säger sig älska – hur friskt är det? Men en ångvälts helljus är ganska
starka och kan göra att man ser situationen i ett nytt och klart ljus. I
novellen Ångvälten så ger ett plötsligt upplyst läge Lily modet att för
första gången tacka ja till något som hon själv vill.

Himlabrand av Moa Backe Åstot
Ánte bor i Jokkmokk och vill i framtiden följa sina samiska rötter och
arbeta med renar. Men något som ingen annan vet är att Ánte har
börjat få känslor för sin bästa vän Erik. Och vad känner Erik? Ánte ser
det som en omöjlighet att han någonsin ska kunna berätta om sina
känslor. Han vet att personer som tidigare kommit ut som
homosexuella har drivits ut ur gemenskapen och bort från Jokkmokk,
och Ánte vill absolut inte lämna det liv han lever. Vad ska hans
föräldrar säga? Klasskompisarna?
Vi ses på måndag? Av Johanna Lindbäck
En lättläst feelgood-bok om Joel som får hjälp i kassakön av
snyggingen Elias när det pengarna inte räcker och allt bara känns
pinsamt. När Elias erbjuder sig att betala blir det början på längtan,
kanelbullar och pirr i hela kroppen.
En berättelse om känslan att vara förälskad för första gången.

Som eld av Sara Lövenstam
Anna och Lollo träffas under ett sommarlov på en skärgårdsö. Annas
familj har haft sitt lilla slitna hus på ön i flera generationer. Lollos
familj har precis köpt ett stort lyxigt hus för flera miljoner kronor.
Anna och Lollo är två väldigt olika människor från olika bakgrund,
och ändå dras de till varandra från första stund.
En berättelse om den första stora kärleken men också om att våga visa
den kärleken för andra.

Gudars like av Meg Rosoff
Den sommar när Kit Godden gör entré hos familjen rörs det runt rejält
i den invanda semesterlunken och inget blir sig likt. Kit får dem alla,
ung som äldre, kvinna som man, att känna sig utvalda och ingen kan
motstå attraktionen. Något som den skoningslöse Kit utnyttjar till
max.
En bok om hur en stark attraktion är omöjlig att stå emot trots att det
får stora konsekvenser för andra som står en nära. Författaren Meg
Rosoff fick ALMA-priset 2016.

Om det regnar i Ahvaz av Nioosha Shams
Ava går i trean på gymnasiet och ska snart ta studenten. Hon har en
fling med Britt men tror inte riktigt på kärleken förrän hon träffar
Nadja: bomben, solen, skogsbranden. Nadja är så fantastisk att Ava
knappt kan prata med henne. Men trots att det är underbart när det
bara är de två så är kärleken aldrig så enkel som den först kan verka.
Relationer kan vara komplicerade.

Laura Dean keeps breaking up with me av Mariko Tamaki &
Rosemary Valero-O’Connell (engelska)
Freddy är hopplöst förälskad i Laura Dean. Problemet är att Laura
Dean gör slut med henne om och om igen. Freddy observerar de
kärlekspar som finns i hennes närhet och funderar på om de är
lyckliga i sina relationer. Laura Dean är nästan allt Freddy kan tänka
på och det leder till att Freddy inte märker att hennes bästa vän går
igenom en svår situation själv. Vi får också ta del av en känslig
skildring av en tonåring som väljer att göra abort och den stöd hon får
av sin föälder och vänner.
Det här är en bok om hur komplicerade kärleksrelationer kan vara och
en bok där att vara queer inte är ett problem.
Inte som du av Johanna Schreiber & Ida Ömalm Ronvall
I den här boken är det tjejerna i konståkningslaget som drar in de stora
sponsorpengarna och som kan räkna med proffskarriärer i framtiden.
För killarnas ishockeylag är det tvärtom så att de knappt har någon
publik på sina matcher. På festerna är det också tjejerna som festar
hårdast och har sex med olika killar utan en tanke på deras känslor.
Killarna måste passa sig så att det inte går rykten om dem. För
Vincent är allt förstört när en av de populäraste tjejerna sprider en
avklädd bild som han skickat till henne privat. På ett enkelt sätt lyckas
den här skruvade berättelsen belysa de normer som finns för tjejer och
killar att förhålla sig till när det gäller sexualitet, makt och relationer.
Höra pulsen slå, novellsamling.
I den här novellsamlingen kan man läsa tretton noveller om kärlek,
sex och relationer. Flera av novellerna lyckas med att beskriva stunder
i sexuella situationer som åskådliggör samtyckesproblematik på ett
känsligt och realistiskt sätt. Andra saker som tas upp är lust, första
gången, och när en online-relation inte alls är det man förväntat sig
och tvärtom blir farlig. Men på det stora hela är det positiva berättelser
om just lust och känslor. Mycket användbar för diskussion i
klassrummet eller bara läsa själv för att man är nyfiken och sugen på
att läsa om sex och relationer.

Hon ville ju av Pernilla Gesén
Lättläst om sextonårige Barzan som längtar efter att ha sex. När
chansen uppstår på en fest och Disa, som han gillar också verkar vara
sugen så märker han att hon är väldigt berusad. Barzan är inte dum,
han förstår att man inte kan ha sex med någon som är så berusad, han
lämnar festen men hoppas träffa Disa snart igen. Men det visar sig att
på festen är det en av Barzans bästa kompisar som hittar Disa utslagen
i en säng och han våldtar henne. Som tur är avbryts övergreppet när
Disas kompis hittar dem i rummet och senare får Barzan ta ett beslut,
tror han på Disa och hennes kompisar eller ska han tro på sin kompis
som säger att Disa ville ha sex med honom.

Älskar- hatar av Jenny Downham
Mikeys syster blir våldtagen på en fest hos en rik och populär kille i
den lilla staden de bor i. Ellie är lillasyster till killen som blir anklagad
för våldtäkt. Ellie och Mikey inleder en relation. Vad händer i en
familj när någon blivit utsatt för en våldtäkt? Vad händer i en familj
när någon anklagas för att ha våldtagit? Det här är en bok som väcker
starka känslor, om rätt och fel som inte alltid är så lätt att skilja på.
Om lojalitet och kärlek som kan vara en omöjlig ekvation och om
maktförhållanden och klasskillnader.

Love Simon av Becky Albertalli (engelska)
Det skulle räcka med tre ord för att Simons hela värld skulle
förändras: ”Jag är gay”. Han tänker själv att hela komma-ut-grejen är
”som en enorm, igenspikad låda full med obekväma situationer som
han inte ser fram emot att öppna, men som inte heller kommer att vara
hela världen”. Men så finns Blue, den mest fantastiska kille som
Simon aldrig mött. Blue gå på samma skola, men Simon vet varken
hans riktiga namn eller hur han ser ut. Sedan början av terminen, då
Simon ”hittade” Blue på Tumblr och tog kontakt, så har de skrivit till
varandra. Om allt och inget, om ensamhet och om svårigheten att
”komma ut”.
Någon annan av Anna Ahlund
En lättläst berättelse om lust och längtan. Mikael längtar efter närhet,
att få kyssas och komma nära någon. Men det är inte så lätt att hitta
någon. När han får ett meddelande på sitt hemliga Instagramkonto
uppstår det en sexuell spänning mellan Mikael och, den för honom
okända, Loe. De börjar chatta och kommer snabbt varandra nära. Om
hur ett sexuellt möte som sker digitalt kan vara oväntat härligt, säkert
och spännande.

