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Fransk på dansk
Sammen med årets sidste nyhedsbrev får du også en spritny bogligste: Fronsk på dansk: et udvalg oversat fro fransk
eller med fransk baggrund. Vi håber, du får glæde af boglisten og kan bruge den som inspiration til din læsning hen
over jul og nytår - og i det kommende år.
lgen i år har vi sammensat en julequiz af citater fra årets udgivelser på dansk. Den starter nederst på siden her og

fortsætter på bagsiden.
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Citatquiz
hvilken bog

- og forfatter?

1.
"leg slikker sveden of din overlæbe. Din læbe, der griber min læbe, æder min læbe. Min ecstosy-mund, der klistrer sig
fost til din hols, giver diq et sugemærke, er en sugekop. Dit hoved, der bøjer sig bogover, dine lunger, der lover en
udånding med lyd på. Vi kysser."

2.
"Hon løfter blikket og stirrer ud i hoven. "Jo, jeg er okoy. Nok bare lidt forvirret," siger hon og sukker. Michelle lægger
ormen om hom, som for at sige at det er okoy, hvis han ikke vil tole om det, men det vil han foktisk gerne, og hon

hjem til Jonnik i weekenden." Stilheden fylder den lille forhave. "Hele weekenden..." tilføier
han så. "Ved Jonnik egentlig godt, hvordon londet ligger med dig?" spØrger hun interesseret. Stilhed...'N"i, Jonnik
ved ikke, ot jeg er homoseksuel. Og hon ved slet ikke hvor vild jeg er med ham. Men hon har helt sikkert hørt olle de

fortsætter

så. "Leg skol

provokerende ting tiendeklasserne råber efter mig. Jeg kon ikke gå nogen steder uden de råber bøsserøv, og olt muligt andet, efter mig." Hon kigger igen ned på sine fødder og piller ved sine tennissokker. "Jer kon godt se dit problem," tilføjer hun, og aer hom på ryggen."

3.
"leg sætter jointen mellem læberne og suger ind. Røgen krodser i svælget, og det er L lettelse ot foretoge sig noget
konkret, frem for kun at sidde og være okovet og nervøs, så jeg lukker øjnene og koncentrerer mig om inholeringen.
Om ot registrere den proces, der bliver sot i gong, og som minder mig om, at jeg er 1 simpelt system, styret af regler.
L nervøsitet + 1 joint = % nervØsitet.

leg bliver siddende med lukkede Øjne, mens røgen fordeler sig i min krop. Der, hvor lultrøret mødes med lungerne, deler det sig i 2 bronkier, som deler sig i millionvis of olveoler, og den forbudte røg fordeler sig i olle dele øf
kroppen. leg holder den derinde, mens jeg longsomt åbner øjnene igen.
% nervøsitet = belriende = risikobelt.
Xu ser pd min mund, da jeg ånder ud. "God, ikke?"

4.
"Nu hor du værsgo ot fortælle mig noget, du oldrig har fortolt til nogen!"
Da begyndte jeg ligesom holvt øf vanvare at fortælle katten om min fortid - om det lond, jeg vør kommet fra,
og om hvilke situotioner et menneske, der er flyttet fra et lond til et ondet, kom ud for, somt om den lille finske by,
hvor jeg vor vokset op."

5.
"Leg overvejede, om jeg skulle fortælle hom mit rigtige novn, fortælle hom, ot jeg var en dreng, en mond som ham...

Fortælle hom, at jeg godt kunne lide hom, og ot der ikke vor grund til ot være voldsom, for jeg ville med glæde give
mig hen til hom, hvis bore hon holdt op med ot feminisere mig... leg var hverken Lei'la, hons søster eller hons mor."

6.
"Deres øjne mødtes i det sekund, Therese så op fro den æske, hun var ved ot åbne, og kvinden netop drejede hovedet,
så hun kiggede direkte på Therese. Hun vor høj os lys, og hendes høje skikkelse vor yndefuld i den løsthængende pels-

frokke, som hun holdt åben med en hånd i taljen. Hendes Øjne vor grå, Iorveløse, men alligevel dominerende som lys
eller ild, og da Therese først vor fonget af dem, kunne hun ikke se væk. Hun hørte kunden foron sig gentoge sit
spørgsmdl, men Therese stod der bore, stum. Kvinden kiggede også på Therese, med et fraværende udtryk, som om
hun vor holvt optaget af det, hun vor her for at købe, og selv om der var flere ekspeditricer mellem dem, vor Therese
sikker pd, ot kvinden ville komme hen til hende. Do så Therese hende gå longsomt hen mod disken; hun hørte sit hjerte snuble af sted for ot indhente det øjeblik, det lige hovde forpasset, og hun følte sit onsigt blive vormt, mens kvinden kom nærmere og nærmere."
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