
Nyhedsbrev
Støtteforeningen LGBT BIBLIOTEKET Nr. 64 DEG 2015
Mail: sbibl@yahoo.dk. Hiemmeside: www,stf-lgbt-bibl.dk. tndbetaling: Reg. nr. {199. Konto nr.422-4531

Sammen med dette Nyhedsbrev får du en helt spritnyopdateret liste med et udvalg af kriminalromaner og spæn-

dingsbøger på dansk med LGBT-tema.

Kontingent lor ZOLG

Husk at betale kontingent til Støtteforeningen for 20L6. Kontingentet er kun på L00,- kr. for et helt år.

Overfør kontingentet til reg.nr. 1L99 kontonr. 4224531,. Vi har brug for dit bidrag. På forhånd tak! O

Julequiz= Hvilken bog fra 2015 - og hvilken forfatter?
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1.
"De andre drenge derimod synes, det var sjovt, og fulgte hans eksempel og smed tØjet. De løb rundt ogrørle ved deres egne

pikke og de andres. Pikkene dinglede frem og tilbage og op og ned i takt med deres bevægelser, og de gned sig mod hinanden og

lod, som om de bollede. Drenge griner meget af den slags. En af dem spurgte, hvorfor jeg ikke var med. Jeg svarede, høit, så de

alle sammen kunne høre det, at jeg ikke brød mig om den slags, det var ulækkert, og at jeg synes, at de opførte sig som nogle

værre homoer, sådan at løbe nøgne rundt. Sandheden var, at alt dette nøgne kØd gjorde mig svimmel. Jeg brugte ordene bøsse,

svans, homo, for at lægge afstand til dem. Brugte dem om andre, så de ikke skulle invadere mig selv. "

2,
"Da jeg fik telefonopkaldet, kunne jeg ikke vide, at det skulle ændre mit liv. Men det gjorde det. Jeg havde fået en forespørgsel

allerede i november 2004, om det kunne være noget for mig. Af formanden forÅrhus Sportsdanser Forening, for han var blevet

kontaktet af produktionsselskabet Mastiff. De kunne godt tænke sig at caste mig til et program, der hed Vild med Dans."

3.
"Man skal gøre sigfortjent, dufte godt for sin elskede, for sine forældre, for ikke at dø alene, for ikke at dø i skam"

"Jeg forstår min mor, jeg forstår min far, mit hoved hænger og duver, som når jeg ser tennis, live, den enes skrig, den andens

stØn, min viden om det grpnne græs på begge sider, jeg forstår min mor, jeg forstår min far, mit hoved hænger og svinger, min

ulykke" ... "Sofie er den første, hendes målmandshandsker lugter surt af træning i regn, først vil hun være soldat, så søge ind på

Politiskolen, hendes handsker vil en dag bære et våben, hendes navn vil stå på brystet, ikke på ryggen"

4.
"l dag kunne jeg ikke drømme om et bedre liv, et mere fantastisk liv kan man faktisk ikke ønske sig - at leve som en succesfuld

kvinde og føle sig accepteret og respekteret på lige fod med alle andre kvinder, accepteret og respekteret som alle andre men-

nesker i samfundet, det er mere end jeg kunne have drømt om i min vildeste fantasi for bare få år siden. ... Jeg blev født som

dreng ien sidegade til lstedgade på Vesterbro i København. Saxogade er navnet, og nærmere kan man vist ikke komme en ægte

københavner. Da jeg blev født havde jeg stadig min mor og min far tæt på livet, men allerede som etårig blev min mor træt af sit

ægteskab og de blev derfor for skilt."
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5.
"Da jeg kom tilbage blinkede telefonsvareren. Jeg lyttede til min fars stemme og hans toneleje, som var roligt. Det eneste jeg kan

huske, han sagde, var: 'Jeg elsker dig alligevel'. Og det er vel bare det, man har brug for at høre, tror jeg. Som dreng - ligegyldigt

om man er bøsse eller ej - vil man ikke skuffe sin far. Det er en kæmpestor del af den, man er: sin fars søn. Sådan tror jeg, de

fleste drenge har det. Så tanken om, at jeg ikke levede op til min fars forventninger, lå hele tiden i baghovedet. Min far havde

meget hØje forventninger til mig - til os alle sammen. Og bare det at vide, at han ikke ville slå hånden af mig - det var rart".

5.
"Fem minutter efter gik Jonoun ud på toilettet igen og lod det kolde vand strømme over armene. Hun småfrøs i sin tynde T-shirt.

Toiletdøren gik op, Leyla kom derud og puffede Jonoun ind i en af kabinerne. Hun låste, drejede Jonoun, så hun havde ryggen

ind mod væggen, og trykkede hende mod den. Jonoun pressede Leylas underliv mod døren, og Leyla pressede sit underliv mod

Jonoun. Så greb hun ud efter Leylas underarm, vendte hende mod sig igen og kyssede hende. Leyla besvarede kysset, duften af

hendes parfume steg op i næsen på hende; hun kyssede hendes hals, greb fat i hendes hofter og tænkte på, hvor underligt det

hele dog var. Så vandrede hendes h6jre hånd mod Leylas bryster og æltede genert det fremmede brydt gennem bh-skålen.

"Hvornår har du fri" spurgte Leyla. "Når den sidste gæst går". "Jeg henter dig om tre timer", sagde Leyla og gik ud".

7.
"Efterhånden som Barrett nåede midten og senere slutningen af trediverne, begyndte brudene istadig stigende grad at minde

om forretningsforhandlinger. De var ikke fri for sorg og gensidige beskyldninger, men de var så ganske afgjort blevet mindre

hysteriske. De ledte nu mere tanken hen på forretninger og investeringer, der beklageligvis var gået galt, trods den indledende

udsigt til gedigne afkast. Det var imidlertid f6rste gang, nogen havde slået op med ham per sms. Den uventede afsked ramte

ham fra en skærm på størrelse med et stykke hotelsæbe: Hej Barrett, du ved sikkert, hvad det her handler om. Nå, men vi for-

søgte da, ikke?"

8.
"Hun rejste sig og kyssede mig på halsen, lige over den hØje kraveflip. Hendes måde at skubbe mig ned på var hårdhændet. lkke

som før, men lidt som før. Hvilket gav mig tårer i øjnene - det var også os. Hun lod sig glide ned på gulvet, ned til sømmen. Det

var besværlige knapper, de var næste lidt for store til hullerne. Hun bøvlede med hver enkelt, som om den var den første, og

fandt aldrig frem til et trick eller en opknapningsteknik. Jeg tænkte, at muligheden for, at hun nåede til mit pubesområde,lør

Jackgræd, var minimal, hvis det altså varder, hun var på vej hen."
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