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LYST TIL BøGER?

Velkommen til denne appetitvækker med en masse bogtips, udvalgt af Støtteforeningen til Biblioteket

under Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske.

lntentionen med disse små lister er at sætte fokus på den dansksprogede litteratur, som handler om

bøsser, lesbiske og andre i vores rummelige regnbuefamilie. Under hver bogtitelfinder du en lille omtate,

som måske vil pirre nysgerrigheden tilstrækkelig til at du får lyst til at læse mere og få fat i selve bogen.

Find bøgerne gennem dit lokale bibliotek. Har de ikke bogen på hylden kan du bestille den hjem ved at

bruge http://bibliotek.dk. Eller du kan besøge LBL'S eget bibliotek, som også kan hjælpe med flere

læsåoplevelser på dansk eller andre sprog. Mere information på hiemmesiden: http://www.lbl.dk/om-

foreningen/bibl iotek.html

Savner du en bog på listen, eller har du forslag til, hvordan en omtale skulle være, så vil vi meget gerne høre

fra dig.

God læselystl

Brug LBL Bibliotek til at blive inspireret og finde bøgerne på boglisterne:

Nygade 7 (Strø8et), København Åbent hver tirsdag 17-20, bibliotek@lbl'dk

Støt SBBL - Støtteforeningen, Biblioteket for Bøsser & Lesbiske

Bliv medlem: 100 kr om året - eller giv et bidrag, som går til støtte for LBL Biblioteket

Konto: Danske Bank, reg' nr.7!99,422-4537
Kontakt: SBBL c/o Olson, Østerbrogade 56 C, 2.tv', 2100 København Ø, sbibl@yahoo'dk

Kodeforklaring

B = Bøsse orienteret indhold

L = Lesbisk orienteret indhold

BL = Blandet bøsse/lesbisk, biseksuelt, queer, trans eller beslægtet indhold

BøRNE & UNGDOMSLITTERATUR

L

Bayer, l ngeborg: Sommer i klitterne. - København : Hernov, 1979. - 747 s (Org Tyskland 1979)

lg.nn"* længere tid har den 16-årige Esther følt sig mere tiltrukket af piger end af drenge. På en

ferietur med formningslærerinden kulminerer hendes følelser - og sætter samtidig en masse

tanker i gang.

L

Blomquist, Lise: Hvid heks. - Århus : Modtryk, 2OO2--246sider (Org' Norge 2008)

Ellinor synes at morens hekeri og magiske urter har taget overhånd, men hun har svært ved at

bryde med magien - især fordi hun er forelsket i Ravna. Janne, Rahvi og Snurre prøver at hjælpe

hende. Fra 13 år. 2. del af serie.

B

Bostrup, Eva: Jeg synes, du skal vide det. - Århus : CDR-forlag, 1991. - 123 s'

Gennem breweksling med Bjørns kone får den 17-årige Marie flere overraskende og afgørende

oplysninger om biseksualiteten hos den 4O-årige Bjørn, som hun er så inderligt forelsket i.

L

Bredow, Katarina von: Felicias sommer. - København : Høst & Søn, 1995. - 737 s. (Org. Sverige 1993)

Da 13-årige Felicia vågnede på dagen for skoleafslutningen begyndte den sommer, hvor alting

blev anderledes - en sommer fuld af sværmeri og kærlighed - af vrede og savn'



B

Brodin, Elin: Kære Timo. - København : Mallings, 1990. - 170 s. (Org. Norge 1989)

Et år efter 20-årige Timos død pga aids, beskriver Sofie på 18 år i tilbageskuende breve deres
venskab. Hun omtaler ikke mindst sine følelser og tanker for Timo, da hun bliver klar over hans
homoseksualitet og hans sidel6bende vilde og uafhængige liv.

B

Bosche, Susanne: Er vi venner eller hvad?. - København : Fremad, 1974. - 101 s. : ill.
Allerede første dag på kostskolen finder Tove og Søren sammen. Men pludselig bliver han kold
overfor hende. Ved et tilfælde finder Tove ud af hvorfor, og de får snakket ud om hans
homoseksualitet. 2. del af "Nede i Anitas kælder".

B

Bosche, Susanne: Mette bor hos Morten og Erik. - København : Fremad, 1981. - 49 s. : ill.
Fotobilledbog for de yngste. En hverdagshistorie om Mette, der er barn i en bøssefamilie. I sin
engelske oversættelse vakte bogen megen furore i Thatchers England.

B

Chambers, Aidan: Dans på min grav. - København : Gyldendal, 1985. - 269 s. (Org. England 1982)
Den 16-årige Henry anholdes for at have danset rundt på sin afdøde vens grav. Han fortæller
herefter i ord om det kun 7 uger korte men heftige kærlighedsforhold til den 18-årige Barry.

L

Clod, Bente: Body effex. - København : Forlaget Høst, 2006. - 256 s.

En udviklingsroman som en 10.-klasses piges vej til erkendelse af sin forkærlighed for andre piger.
Ursula brænder for at blive make-up artist. Hun brænder også for veninden Nadja, men Nadja er til
drenge, og det er svært at høre om fyrene. Heldigvis sker der meget andet i hendes liv, bl.a. en
bodypaint-konkurrence i London - og pludselig dukker Cecilie op

L

Clod, Bente: Body tactics. - København : Høst, 2008. 245 s.

Som vinder af konkurrencen i bodypaint og nyforelsket i Cecilie, ser alt godt ud for 17-årige
Ursula. Men livet er alligevel mere kompliceret, når Celicie viser sig også at være interesseret i

drenge - og når især hendes far har svært ved at acceptere Ursula som lesbisk. lndeholder også
en skildring af LBL-miljøet i Teglgårdsstræde. Bogen er 2. del af Body effex (2006)

B

Donovan, John: Jeg bliver vel voksen, Jeg håber det er umagen værd.- København : Jespersen og Pio, 1971
- 140 s. (Org. USA 1969)

Da Davyflytter ind hos sin mor i New York, bliver den l.3-årige dreng gode venner med sin
klassekammerat Douglas. Da forholdet udvikler sig intimt, sætter det en masse tanker igang -
både hos Davy og hos hans famille.

B

Dunker, Kristina: Helt normalt anderledes. - Århus : CDR Forlag, 1998. - 104 s. (Org. Tyskland 1998)
16-årige Vera kaldet Speedy er helt vild med den flotte Jan. Hun vil gøre alt for at blive hans
kæreste. Da det viser sig, at hans manglende interesse skyldes, at Jan er mere til fyre end til piger,
får Vera istedet en ven, der f6rer hende med ind i den ellers så ukendte bøsseverden.

B

Edelfeldt, lnger: Dygtig dreng!. - København : Sommer og Sørensen, 1985. - 158 s. (Org. Sverige 1977)
Forældrene opfatter 12-årige Jimmy som en dygtig, følsom dreng. Reelt er han angst, ensom og
udsat for mobning i klassen. Alt sammen indtil han som student protesterer mod forældrenes
krav og snævre normer - og vedkender sig sin homoseksualitet.

L

Edelfeldt, lnger: Juliane ogjeg. - København : Sommer & Sørensen, 1985. - 166 s. (Org. Sverige 1982)
Der en en uforklarlig tiltrækning mellem den 15-årige Kim og hendes nye klassekammerat, Juliane
De lesbiske overtoner i venskabet flytter grænser for de to piger.

B

Elmer, Martin: Du kan ikke flygte. - København : Forum, 1977. - 106 s.

Erkendelsen af at være bøsse og anderledes er svær for en 15-årig Nørrebrodreng. Men mødet
med Ren6s åbne kærlighed lærer ham, at han ikke skal flygte fra sig selv.



B

Fretheim,
1991)

B

Elmer, Martin: Det korte strå er dit. - Aalborg : Kirskovs Forlag, 1985 - 89 s'

peter på 16 ved godt, at han er bøsie - men forældrene håber, at han vokser fra det. Da han

forelsker sig i den 19.årige Gert, er det kun klassekammeraten Gitte o8 hans morbror, som forstår

ham.

L

Faerber,Regina:Modnyehorisonter.-København:sommerogsørensen,1994.-148s 
(Org'Tyskland

1992)
charlotte på 16 og Laura på 35 forelsker sig. Det lesbiske forhold og den store aldersforskel giver

probtemei, bl.a. fårdi Charlottes forældre er bekymrede og skeptiske'

Tor: Kysset der fik sneen til at smelte. - København : Gyldendal, 1994' - 62 s': ill' (Org' Norge

peter forelsker sig i steen ved første øjekast. Men han er forvirret over sine følelser. Det gør ikke

sagen bedre, da veninden Cecilie i den grad spiller op til Steen'

L

Gantos, Jack: Genveje. -Århus : Klim, 1998 - 144 s (Org USA 1997)

Walker er 16 år. Han bor i Florida. Han er en enspænder. Han opdager, at Karen fra hans klasse

haretkærlighedsforholdtilenandenpige.Daenvækkelsesprædikant,derjagerhomoseksuelle,
dukker oP, begYnder et drama

L

Gotfredsen, Sørine: Marias stjerner. - København : Borgens Forlag' 1989 - 144 s'

Som syttenårig oplever man mange forandringer isit liv - det gælder også for Maria' I

håndboldklubben møder hun den lidt ældre og mere modne Liselotte. Maria bliver forvirret og

frustreret over den stærke tiltrækning hun føler over for den anden kvinde'

L

Grønbæk,KarenMarie:Mellemjasminer:enfortællingomatblivedenmaner'-Voiens:Grønbæks
Forlag, 2005. - 102 s.

En fortælling om drengepigen Hannahs lange vej til selverkendelse om sin seksualitet og identitet'

Efter at have levet et dobb;ltliv i mange år, springer hun først i en sen alder ud for sine omgivelser

og forældre.
L

Guy, Rosa: Ruby. - København : Gyldendal, 7979' - 794 s' (Org USA 1976)

TrodssinelgårovervågesRubytilstadighedafsintyranniskefar,ldybhemmelighedsøgerhun
lykken i et lesbisk forhold

B

Haan, Linda de: Kongen o8 kongen / illustreret af Linda de Haa; Stern Nijland. - Holte : Flachs, 2000, - 32 s

ill. (Org. Holland 2000)

Eneventyrbilledbogifarverfordeallermindste.omprinsen,somskalgiftesig,indenhankan
efterfølgesinmorpåtronen.Menalleprinsessernesigerhamingenting,indtil6nafdem
præsenterersinbrorfordenungetronfølger.Såerprinsenikketvivlom,hvemhanskalvælgeI

B

Halby, Lis: Jeg elsker dig, Thomas. - København : Høst & Søn, 1988 - 170 s'

ThomaspålTopleversitførsteforholdtilJanpå20år.Janerafklaretsombøsse,hvorimod
Thomas har problemer med at definere, hvad han selv er'

B

Hall, Lynn: Stok oB sten. - København : Munksgaard, 7978' - 206 s (Org' USA 1973)

Som17-årigerTomgodtklarover,athaneranderledesenddeandreklassenogidenlille
amerikanske by, han bor i. lkke mindst da ordet "homoseksuel" bliver slynget i hovedet på ham'

Men så kommer Ward ind i billedet"'

L

Hatting, Bjarne: Forbudt kærlighed. - Odense : Forlaget Mellemgaard' 2OO8 - 223 s'

Ayla er opvokset i aiimingham hos sine forældre. Som 1g-årig indgår hun det aftalte ægteskab

med sin fætter fra Tyrkiet, men så opdager hun, at hun elsker en jævnaldrende pige



L

Hautzig,Deborah:Hejsmukke!'-København:Munksgaard,1980.-134s:ill'(Org'USA1978)
susan er begyndt på en ny skote og føler sig alene og anderledes. Hun møder sally, som bliver

hendes bedste veninde. Til sidst må hun spørge sig selv: er det venskab eller forelskelse?

B

Holst, Kirsten: Min ven Thomas. - København : Gyldendal, 1987 ' - 277 s'

Claus fortæller om sine gymnasieår. Probtemer med familien og ikke mindst pigerne medfører, at

han bliver udråbt som "bøsse" (hvad han ikke er). Hans varme venskab med klassekammeraten

Thomas er et gennemgående tema i fortællingen. Det er en beundring, som får en barsk

afslutning, da Thomas får aid s og dør' Vandt Børnebogsprisen 1987'

B

Hoy, Linda: En nål i hjertet. - København : Forum, 1990. - 196 s. (Org England 1988)

18-årige Julian ved ikke, at han bliver overvåget af den britiske efterretningstjeneste. Da han

opdager det, bliver han fortvivlet, for han er forelsket i Jamie, der udspionerer ham.

L

lnuk, Lotte: Gina je t'aime. - KØbenhavn : Høst, 1993. - 213 s.

Roman om to pigers første kærlighed. Handlingen udspilles i Paris over en 3-årig periode, hvor

deres forhotd bliver meget intenst. 1. del af serie.

L

lnuk, Lotte: Mona Måneskinsdatter. - København : Borgens Forlag, 1982 - 131 s'

Eventyrlig ungdomsbogom den 16-årige Ly, der i pigen Helena genfindersin barndoms

drømmeveninde.
L

lnuk, Lotte: Regina. - København : Høst, 1992. - 153 s.

Alice fortæller om sin længsel efter den store kærlighed og den intense lidenskab. Hun beretter

om sit forhotd til den smukke Regina - og om sin ulykkelige forelskelse i Antonio. 2. del af serie

L

lnuK Lotte: Rejsefællen. - Valby : Borgen, 1989. - 150 s.

Monica er på lnterrail-tur rundt i Europa, mens hun prøver at komme sig over et ulykkeligt

kærlighedsforhold til en anden kvinde. Rammen er, at hun fortæller en spansk dreng om sine

oplevelser på rejsen.

L

lnuk, Lotte: Syv uger før Brasilien. - København : Høst, 1996. - 295 s'

Regina er på vej til Brasilien - over Australien. I flyet møder hun Dina. Det er et møde, som hjælper

Regina i hendes søgen efter sit virkelige jeg. 3. del af serie'

L

lnuk, Lotte: Søskendesjæle. - Valby: Borgen, 1988. - 121 s.

Hovedpersonen Mary forelsker sig i den franske og eksotiske Cecile, som er på gennemrejse. Hun

forlader sin fyr for at opleve dette kærlighedsforhold på tværs af køn, alder og hudfarve.

B

Jensen, Eiler: På den rigtige side?. - København : Gyldendal, 7978' - 147 s'

Mens han går i 8. klasse, står det klart for Christian, at han er homoseksuel. Den eneste han kan

talemeddetom,erenåbenlysbøsse,derarbejdersomfrisøridenlilleprovinsby Menibyen

vogter alle på alle, så deres møde får uanede følger for dem begge'

L

Karlsson,Ylva:Hedvigslængsel.-København:Gyldendal,2002.-250s (Org Sverige2001)

I fremtidens sverige springer forskellene mellem rige og fattige i øjene. Den stockholmske

overklassepigeHedvigforelskersigiMarija,derkommerfraenheltandenbaggrund Langsomt

modnes Hedvig til at tage ansvar og forholde sig kritisk til sin baggrund'

B

Kirkegaard, Angel T.: Wonderboy. - København : Carlsen, 2008. - 233 s

Ungdomsroman. Lau er 15 år og skotens populæreste fyr. Da han møder Theis, er det kærlighed

ved første blik. Men det er ikke helt let at være kæreste med en dreng. En kærlighedshistorie

skrevet af en 16-årig forfatter med nerve, nærvær og alle forelskelsens følelser

B

Klein, Norma: En streg i regningen. - København : Tellerup, 1989. - 155 s' (Org USA 1988)



L

Klein,

13-årige Nina er godt tilfreds med at være delebarn efter forældrenes skilsmisse. Lige indtil
hendes far fortæller, at han er bøsse og flytter sammen med sin kæreste.

Norma: Den kærlighed!. - København : Tellerup, 1988. - 183 s. (Org. USA 1980)

En 15-årig pige møder nye sider af kærligheden og må vælge, da hun under et bes6g hos sin far og

stedmor i Californien bl.a. forelsker sig og bliver klar over, at hendes mor er lesbisk.

B

Koertge, Ron: Den magiske sommer. - København : Gyldendal, 1989. - 257 s. (Org. USA 1988)

Den sommer, hvor 16-årige Billy opholder sig iArizona hos sin onkel - der er bøsse - lærer han en

masse om væddeløbsheste og kærligheden, og ikke mindst om folks fordomme i forbindelse med

bøsser og aids

L

Kotterjahn, Marita: Spring ud, hjerte!. - København : Gyldendal, 2000. - 149 s. (Org. Sverige 1999)

Prisbelønnet svensk ungdomsroman om Marta, som går i 1G. Hun kan næsten ikke vente på at

blive rigtig voksen og finde en afklaring på, hvad følelserne for veninden Rita egentlig betyder.

B

Leer-salvesen, Paul: Venner. - Gentofte : Tellerup, 1983. - 87 s. (Org. Norge 1980)

Guttorm har problemer og har været indlagt til psykiatrisk behandling. Han fortæller sin ven,

Norman, at han er "homofil". Norman accepterer dette, og de kan fortsætte med at være venner.

B

Leer-Salvesen, Paul: Sen påske. - Valby : Unitas, 1989. - 200 s. (Org. Norge 1987)

Baseret på påskens religiøse temaer om skyld, skam, sonlng, lidelse og kærlighed fortælles om en

homoseksuel, socialt engageret præst, som anklages for overgreb mod en mindreårig, hjemlgs

dreng.

Tom: Kærligheden kommer til byen. - Århus : Modtry( 1995. - 239 s. (Org. lrland 1993)

17-årige Neil bor i Dublin og er ved at afslutte skolen. Han er bøsse og efter sine første erfaringer i

bøssemiljøet, er han klar til at springe ud overfor familie og venner.

B

Lieshout, Ted van: Brødre. - København : Gyldendal, 2001. - 168 s. (Org. Holland 1996)

Lukas og Marius er brødre. Marlus er død. Han blev 14 år. Et halvt år efter hans død læser 16-årige

Lukas i hans dagbog. Det viser sig, at de deler en fælles hemmelighed: deres homoseksualitet

B

Lindqvist, Håkan: Min bror og hans bror. - København : Høst & Søn, 7994.'773. (Org. Sverige 1993)

Paul døde, da han var 15 år. Mange år senere søger hans yngre bror Jonas sandheden om Paul og

hans kærlighed til en anden dreng.
o

Lindqvist, Håkan: En særlig sommer. - Århus : Modtrylt 7997. - 791s. (Org. Sverige 1996)

18-årige Mikaels far er lige død, og han savner sin far frygtelig meget. Sommerferien i Skåne

hjælper ham over sorgen - og samtidig oplever han sin første forelskelse i Theo.

B

Lindstrøm, Curt: Bliv her, Morten, - København : Gyldendal, 1988. - 124 s. : ill.

Peter, som er 15 år, fortæller om sit forhold til storebroderen Morten. Denne er både åben bøsse

og ved at dø af aids. Det giver en del problemer for lillebror.
B

Lindstrøm, Curt: Det svære spring. - Mundelstrup : CDR-forlag, 1992. - 118 s.

Frederik på 18 år springer ud som bøsse. Bogen skitdrer hans seneste to år: forældrenes reaktion,

forholdet til den 10 år ældre Per og forelskelsen i den jævnaldrende Jacob.

B

Lindstrøm, Curt & Nobbe Bernild: Tag mig som jeg er. - KØbenhavn : Gyldendal, 1982, - 116 s.

Mens hans venner snakker om piger, f6ler den 16-årige Tom sig anderledes. Da han så møder den

lidt ældre Sten, er det klart for ham, at han er bøsse-

BL

Lundborg, Annette: Malenes mor gifter sig med Lisa. - Frederiksberg : ABC, 1999. - 28 s. : ill. (Org. Sverige
1 000\

Billedbog fra 4 år. Malenes mor skal giftes med Lisa og der skal være stor bryllupsfest. Til festen

B

Lennon,



kommer også far og hans kæreste Niklas. Malene finder også ud af, at hun skal være storesøster'

B

Lundme, Tomas Lagermand: Drengen med stjernekaster' - København : Carlsen' 2OO4 - 244 s'

UngdomsbogomMorten,somgodtvedathanerbøsse,menikkekanfåordetudafsinmund.
ued kærligt edsforholdet til Thies sker der noget med Morten, selv om lumske spioner og ministre

lurer i baggrunden, kan det ikke spotere idyllen og lykken mellem de to

B

Martin, Bengt: Drenge 8ræder ikke. - København : Jespersen og Pio, 1978 - 106 s (Org Sverige 1977)

wartin, aenlt, eenSt oi kæaieheden. - København: Jespersen og pio, 1979. - 115 s. (org. sverige 1978)

tvtartin,eenlt:oegladesO'ere.-København:Jespersen ogPio,TgTg'-121s'(Org Sverige1979)

TeenageårenessværekærlighedertemaetidenneserieomBengtslivi1950'erne Hanprøversig

tøvende frem, men får senere et forhold til den noget ældre Mogens'

B

Martin,Bengt:HistorienomJoakim.-København:Gyldendal, 1983 -199s (Org Sverige1982)

loatim på 16 år ved godt, at han er bøsse, men han tør ikke betro sig til nogen. Han bliver

forelsket i den noget ældre Nick, men det gør kun hans tilværelse endnu mere problematisk'

B

Oates, Joyce Carol: Sexy - København : Carlsen, 2005 196 s' (Org' USA 2005 )

Den 16-årige Darren er smuk og populær både hos piger og drenge. selv er han dog usikker på sin

seksualitet, og det bliver ikke nemmere, da han indvolveres i en sag om en lærers

homoseksualitet'

B

Olesen, Janni: Noget du skal vide : roman. - København : Gyldendal, 2008 - 188 s'

Prisbelønnet ungdomsroman. Elisa underviser i psykologi, og efter et endt parforhold drages hun

af eleverne Jakob og Thomas. De to drenge er imidlertid homoseksuelle, og støttet af Elisa lærer

de at stå ved sig selv og egne seksuelle ønsker

B

Olsson, Hans: Rollespil. - København : Gyldendal, 1994' - 356 s' (Org' Sverige 1993)

Johan Alexander på 15 år gennemlever en votdsom personlighedskrise, da han må erkende sin

homoseksualitet.
B

Pagh, lørgen: En dejlig dreng. - København : Tiderne Skifter, 1981' - 131 s'

ben 40-årige Svend bliver den 11-årige Kims fortrolige ven. Man da det kommer frem, at Svend

har været fængslet for drengesex, bliver forholdet pludselig sat i et andet lys'

BL

Pagh, Jørgen: I fredens vold. - København : Tiderne Skifter, 1984' - 178 s'

En science-fiction fortælling fra Danmark år 2012. Al vold er forbudt, og børn helbredes både

psykisk og medicinsk mod vold og smerte' Det er normen at være biseksuel' men hvad hvis man

også h.r iadomasochistiske lyster og f6lelser? Drengen Li på 11 år er hovedpersonen.

L

persson, Annika Ruth: Du og jeg, Marie curie. - København : carlsen, 2004. - 774 s. (org. sverige 2003)

Den 16-årige Jenny fo-relsker sig i sin veninde. og at kærligheden gælder en anden pige gør det

hele ekstra svært

L

Ravnskov, Mette: Line elsker'... - København : Høst & Søn, 1982 - 70 s' : ill'

lllustreret med fotos fortælles historien om Lines forhold til den lidt ældre Hanne, og de

reaktioner som det giver anledning til fra omverden

L

Salat, Cristina: Min mors kæreste hedder Janey. - Århus : CDR, 1995. - 160 s. (Org' USA 1994)

Den 12-årige Amelias forældre er skilt. Amelias far har forældreretten over hende, fordi moderen

er lesbisk. Amelia ønsker at bo hos sin mor og flygter med hende til Californien'

B

Sandhagen,lngrid:Enafdem.-København:Gyldendal,2001 -146s'(Org Sverige2001)
- 

Mik;t satser alt på at blive accepteret isin nye 9.-klasse og anlægger et nyt, sejt image. Men

allerede første dag foretsker han sig i en af drengene i klasse

B



Schreiber-Wicke,Edith:FarogfaroglilleTango.-Århus:CDR-Forlag,2006.-28s.:ill.(Org. Tyskland

2006)
Billedbog. De to pingvinhanner Roy og Silo er ikke interesseret i hunnerne. De bygger i stedet en

fælles rede og skiftes til at ruge på en sten. Da en hunpingvin nægter at udruge sit æg, lægger

dyrepasserne ægget i Roys og Silos rede. Historien bygger på en virkelig episode fra New York Zoo.

L

scoppettone, sandra: så længe vi er lykkeli8e- - København : Jespersen & Pio, 1979. - 134 s. (Or8. USA

1978],

To 18-årige piger prøver at holde deres forhold hemmeligt. Men så bliver Janet voldtaget, og

voldsmanden truer med at afsløre deres hemmelighed, hvis hun går til politiet. Janet må vælge..

B

Selvadurai, Shyam: En sjovdreng. - København : Samleren, 1998. - 303 s (Org' Canada 1996)

Arjie vokser op i hovedstaden Columbo på Sri Lanka i 1970'erne og 8O'erne - en tid præget afvold

og terror. Situationen er uholdbar for Arjie - ikke mindst fordi han samtidig erkender sin

homoseksualitet. Sammen med sin store familie flygter han til Canada og drømmen om en ny

tilværelse.
B

Selvadurai, shyam: understrømme. - Farum : Forlaget Arvids, 2008. - 228 s. (Org. Canada 2005)

Den 14-årige Amrith bor med sin gudmor på Sri Lanka i et velbeslået kvarter af hovedstaden

Columbo. De får besøg af den ellers ukendte canadiske fætter Niresh, og Amrith indser gradvis, at

hans betagelse og deres tætte venskab også indeholder en forstyrrende erotisk undertone

B

Steinhofel, Andreas: Verdens navte. - Bagsværd : Carlsen, 1999. - 384 s. (Org' Tyskland 1998)

Den 17-årige Phil fortæller om sin og sin tvillingesøsters anderledes barndom, det snævre

landsbysamfundsomdeføtersigudstødtaiogderesmodningsprocesfrabarntil voksen ForPhil

består den proces også i at han tør indrømme over for sine omgiveiser at han er homoseksuel

B

Sørensen, Svend Erik: Mand og mand imellem' - København : Munksgaard, 1986 - 145 s'

Jacob bliver mobbet i skolen, fordi hans far er bøsse. Situationen forværres, da den d6delige

sygdom aids kommer ind i billedet. Fordommene slår ud i lys lue, og Jacob går amok'

L

wallin, M arie-Louise: Min Pjuske - min Anna. - København : Borgen, 1975. - 742 s. (Org. Sverige 1975)

En anderledes hestebog, der også handler om lngeborg og Anna. Der opstår et dybt venskab

mellemdetopiger,oglngeborgforelskersigiAnna.MenpludseligskalAnnaflytte...
B

White, Edmund: En drengs historie. - København : Hekla, 1988. -247s.(Org- USA 1983)

En ung mand vokser op i so'ernes USA. Hans attovers§ggende problem er at finde og vedkende

sig sin seksuelle identitet som homoseksuel.

L

White, Antonia: Frost i mai. - København : Tiderne Skifter, 1993. - 185 s (Org' England 1933)

Den katolske pigeskole skal sørge for at overklassens døtre opdrages til selvbeherskelse, lydighed

og udhoidenhed. For den unge Nanda er venindekærligheden hendes måde at overleve den

lukkede og kontrollerede verden. Romanen foregår i England i århundredets første årtier.

B

Zwigtman, Floortje: Jeg, Adrian Mayfield. -Valby: Borgen, 2OO9.-526 s' (Org' Holland 2005)

prisbelønnet ungdomsroman som foregår i 1890'ernes London, hvor den 16-årige Adrian pr6ver

lykken. Han lader sig fyre fra sit kedelige job som skrædder og sælger i stedet sin unge krop. Det

fører ham ien periode ind i det kunstneriske miljø omkring Oscar Wilde, hvor han prøver

luksuslivet. Men det varer ikke ved, Adrian oplever kærlighedens svigt, tilknyttes et mandebordel,

hvor han må kæmPe for at overleve.

B

Ørsum, Caroline: Hovedet i skyerne. - København : Høst & Søn, 2009. - 175 s'

Da Simon starter i3.g på et nyt gymnasium, bliver han straks populær hos alle, men til sin egen

overraskelse er det Daniel, han foretrækkerfrem forJulie, og han er da ellers ikke til fyre. Eller er

han?


