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Om"UNGP'
Boglisten er udarbejdet af Støtteforeningen LGBT Biblioteket (SBIBL) for at skabe
interesse for den danske LGBT-litteratur.
Denne liste har fokus på de unge LGBT'ere i litteraturen, det vil sige dansksproget
skønlitteratur med LGBT-tema og"tweens, teenogers eller young odults" som

hovedpersoner.
lgennem de sidste 40-50 år er der udgivet rigtig mange bøger med et LGBT-indhold
rettet mod de yngre læsere - vi kender således til langt over 200 danske
ungdomsbøger med LGBT-tema.

Vi håber derfor, at de udvalgte titler i denne liste, vil være lige så inspirerende for
dig, som det har været for os at udvælge dem O

God læselyst!

Bengt, Bjarne, Evo, Gert, Hilde og Sonne

/

SBIBL bestyrelsen

Temakoder

* = undertema
L

= lesbisk

B = biseksuel

G = bøsse

T = transperson - transkønnet eller interkønnet tema

U = børne- eller ungdomsbog

rdvalg af skønlitteratur om unge

lqEIlIe

GU**
iAlbertalli, Becky: Simon vs. verdens forventninger. - 250 s. (Org. USA 2015)
lKøbenhavn : Høst & søn,20L6.

1lz-årige simon er ikke helt porot til at springe ud som bøsse, do
hænder, og han risikerer,
)en of hons e-mails falder i de forkerte
på
Enten hiælper
hons
banehalvdel.
er
længere
ikke
botden
iat
uortin,
klossens klovn, med at få en dote, eller også vil
lhon
Mortin ofsløre ham.

I LU**
- KØbenhavn : Hernov,
lAayer, lngeborg: Sommer i klitterne.
(Ore.
1979)
Tyskland
141
s.
I 1979.
I

l

llgennem længere tid har den 76-årige Estfler fØlt sig mere
Itiftrukket of piger end af drenge. På en ferietur med
)formningslærerinden kulminerer hendes følelser - og sætter
lsamtidig en mosse tanker i gong.

TU**
Birirck, Marja: Dreng. - Aarhus : Turbine, 2015. - 176 s. (Org.
Finland 2013)

Marion vokser op som pige, men føler sig inderst inde som en
dreng og vit kaldes for Mokke. Det giver hende store problemer

oghelt umuligt bliver det, do kroppen udvikler sig i en mere
l«i ndeli g retn i ng u nd e r pu

be

rtete n.

LU**
Blatt, Thomas Marco: Hvis du lyver. - Aarhus : Turbine, 20L5. 116 s. (Org. Norge 2014)
Klora på snort 72 år oftaler at være kæreste med Motias,
selvom hun ikke er forelsket i ham. Det er nemlig alt for svært
at indrømme, at hun er forelsket i den to år ældre pige, Sofie.

'u*
lruhn, lna: Min fucking familie. - København : Høst, 2009. 154 s.

tortælleren den 71-årige transdreng Christoffer er døbt Nina og
'ødt
ien pigekrop. Han hoder sin krop og olle omkring sig. Hons
amilie er på overfloden en pæn og rig fomilie. På mormors
Ødselsdog samles de olle ifomiliens store hus. Der sker et
nord, og Christolfer finder ud af familiens mange
rcmmeligheder ... somt dropper sine selvmordsplaner.

**
)ruijstens, Miriam: Storm. - København : Turbine, 2015. - 100

s.

Org. Holland 2014)
sin for oqstoresøster i en lille
ry ved kysten. Han elsker ot surfe og er altH sommen med sin
rcdste veninde Moro. Storm hor et deiligt og ubekymret liv ndtil hon pludselig bliver forelsket i klassens nye dreng, Will.

l2årige Storm bor sammen med

lvod betyder det, og tør hon sige det til nogen?

GU **

Chambers, Aidan: Dans på min grav. - København : Gyldendal,
1985. - 269 s. (Org. England 1982)

for at have danset rundt på sin
,fdøde vens grav. Hon fortæller herefter i ord om det kun syv
uger korte, men hefiige kærlighedsforhold til den 78-årige
Den 76-årige Henry anholdes

Bolly.

LU**
Delevingne, Cara og Rowan Coleman: Mirror mirror. KØbenhavn : Politiken, 2OL7. - 382 s. (Org. USA 2017)

Fire 7kårige outsidere

hor

i

det succesfulde bond "Mirror

Mirror" fundet et sted, hvor deres forskelligheder occepteres og
værdsættes. Da Naomi forsvinder, må resten of gruppen
konfrontere deres egne mørke hemmeligheder for at finde ud
qf, hvad der er sket med hende.

lnger: Dygtig dreng! - KØbenhavn : Sommer &
1985. - 158 s. (Org. Sverige 1977)
iForældrene opfotter 72-årige Jimmy som en dygtig, følsom
ldreng. Reelt er hon ongst, ensom og udsot for mobning i
protesterer mod
l*toster. Alt sammen indtil han som student
l[orældrenes krov og snævre normer - og vedkender sig sin
thomoseksuolitetI

u**
Anika: Er du okay, Matthias? - Sorø : Tellerup, 20L7. - L95

Elmer, Martin: Det korte strå er dit. - Aalborg : Kirskov, L985.
89 s.
Peter på 75 ved godt, at han er bøsse - men forældrene håber,
ot han vokserfro det. Da han forelsker sig i den 79-årige Gert,
er det kun klassekammeraten Gitte og hans morbror, som

1

Engell, Sarah: Hjertet er 1 organ. - KØbenhavn : Carlsen, 2015. -

I

aoz s.
Gymnasiepigen Lucca forsØger ot opnå kontrol over sine
hemmeligheder ved ot opsætte strenge regler for sig selv. Do
hun bliver forelsket i den meget onderledes pige Xu, eskolerer
det hele imidlertid, og en komp for ot frigøre sig fra det
selvskabte helvede af cuttingskader, regler og straf kan
begynde.

GU**
Eriksen, Anne Christine: Daniel. - Vejle : Dreamlitt, 2016. - 338
s.

(Mellem himmelog helvede; 1)

Fantosy. 55 år efter Krigen hærgede Jorden, er Det Forenede
Skondinovien et of de få steder, hvor mennesker og Væsner kon
leve sommen ifred. Daniel er menneske og optoget of studier

og kæresteproblemer, men en dog finder hon sine pleieforældre
myrdet. Da potitiet ikke kon finde morderen, drager hon ud for
ot lede efter spor. Her mØder Daniel elveren Lesto, som er på
den somme mission sommen med sine brødre. I storten kon de
ikke finde ud af ot somorbeide, men de er klart foscinerede of
hinonden, oq snort er en romonce under

LU**
Fenger-Grqndahl, Malene: Tørklædet. - Aarhus : CDR-Forlag,
2073. - 79 s. (Tro håb og kærlighed)

,!

,

Nadio og Zeynep er kærester, men do Zeynep pludselig kommer
med tørklæde og meddelelsen om, at hun skal giftes med en
mand, sætter det følelserne på spidsen for dem begge. Nadia vil
så gerne kærligheden, men tør Zeynep trodse familien og

traditionerne?

GU**
Fretheim, Tor: Kysset der fik sneen til at smelte. - Københr
Gyldendal, 1994. - 62 s. : ill. (Org. Norge 1991)
Peter forelsker sig

foryirret over

sine

Steen ved fØrste Øiekost, men hon er
følelser. Det gør ikke sogen bedre, da

i

veninden Cecilie i den grad spiller op til iteen. Filmotiseret-

TU**
Gino, Alex: George. - København : Alvilda, 2016. - 202 s. (Org.

usA 201s)
Når ondre ser på George, så ser de en dreng. Men indeni ved
George, at hun er en pige. Do klossen skol opføre et skuespil, vil
George derfor vonvittigt gerne hove den kvindelige hovedrolle
som Chorlotte, men det afvises blonkt of læreren. Med hjælp
fro veninden Kelly, får George logt en plon, så olle ondre en
gong for olle får at vide, hvem George i virkeligheden er

**
iGotfredsen, Sørine: Marias stjerner: roman.
lBorgens Forlag, 1989. - 144 s.
I

§om syttenårig oplever man monge forondringer i sit liv - det
pælder også for Maria. t håndboldktubben møder hun den lidt
pldre og mere modne Liselotte. Mario bliverforvirret og frulstreret over den stærke tiltrækning, hun føler over for den

:f

preen, John og David Levithan: Will Grayson, Will Grayson. lKøbenhavn : Politiken, 2OL4. - 400 s. (Org. USA 2010)
en råkold often iet oldeles usandsynligt,hjørne af Chicogo
to teenagedrenges veje. De heddegbegge Will Grayson.
verdener broger ind i hinanden og sommenflettes, og
er intet længere som før. Samtidig opsætter Tiny
', en stor homoseksuel high school quarterback, en

musicol, som sender de to Will Groyson'er ind i nye

of kærligheden, teenogeårene, hinanden og sig selv.

, Rosa: Ruby. - KØbenhavn : Gyldendal, t979. - 194 s. (Org.
L976)
sine 79 år overvåges Ruby til stadighed of sin tyronniske
'.

I dyb hemmelighed søger hun lykken i et

flalby,

Lis: Jeg

lesbiskforhold.

elsker dig, Thomas. - KØbenhavn : Høst & Søn,

j1988. - 170 s.
I

på 77 oplever sit første forhotd til Jan på 20 år. ton er
som bøsse, hvorimod Thomos har problemer med at
lfkloret
hvad han selv er.
lfhomos

fefinere,
I

I

l

iu**
{all, Lynn: Stok og sten. - København : Munksgaard, 1978. !06 s. (Org. USA 1973)

iom 77-årig erTom godt klor over, ot hon er onderledes end de
mdre i klassen og i den lille omerikonske by, hon bor i. lkke
nindst do ordet "homoseksuel" bliver slynget i hovedet på hom.
vlen så kommer Word ind i billedet...

_u**

{atting Bjarne: Forbudt kærlighed.

- Odense : Mellemgaard,

1008. - 223 s.

lylo er apvoket i Birminghom

hos sine

forældre.

tun 784rig

ndgår hun det oftotte ægteskob med sin fætteifu Tyrkig men
;å opdoger hun, ot hun elsker en jævnaldrende pige-

LU**
Hautzig Deborah: Hej smukke! - København: Mun@aard,
t980. - 134 s. : ill. (Org. USA 1978)
luson er begyndt på en ny skole og føler sig alene og
mderledes. Hun møder Sally, som bliver hendes Msteveninde.
fil sidst må hun spørge sig selv: er det venskab ellerforebkelse?

st, Kirsten: Min ven Thomas. - KØbenhavn : Gyldendal,
17.

- 271s.

fortæller om sine gymnosieår, hvor problemer med
illien og ikke mindst pigerne medfører, ot hon bliver udråbt
us

- hvod hon ikke er. Hons vorme venskob med
ssekammeroten Thomas er et gennemgående temo i
lællingen, men det er en vorm relotion, som får en borsk
lutning, do Thomos får hiv og dør of aids.
n bøsse

GU**

i

Hoy, Linda: En nål i hjertet. - KØbenhavn : Forum, 1990. - 196 s.
l(ors. Ensland 19aa)
I

I

78-åriqe Julion ved ikke, ot hon bliver overuåget af den britiske
lefterretningstjeneste. Da hon opdager det, bliver hon fortvivlet,
l\or nan er forelsket i Jamie, der udspionerer ham.
i

l
I
I

LU**
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Lys lys lys. - Aarhus : Turbine, 2013. 175 s. (Org. Finland 2011)

Atomkroftværket iTjernobyl springer i luften i 7986, og
samtidig i en lille finsk by forelsker 14 årifr Moliia sig i
klassekammeroten Mimi. I løbet of sommeren udvikler deres
hemmelige forhold sig, men selv ikke kærligheden kon hiælpe
po Mimis tunge sind. Det er som et sort hul, hvor ol lyset
forsvinder ind i.

LU**
HØvring Mona: Noget der hjælper, - KØbenhavn : Lesen, 2016.
- 130 s. (Org. Norge 2004)
Løurø er lige begyndt i skolen, do hendes mor går i hovet. I
årene efter går Louro meget olene rundt men hun gør sig sine
tonker, og med tiden får hun en hjerteveninde i den
jæfnaldrende Cåcilie. Senere som teenager indleder hun en
affære med den smorte damefrisør Vivian Koller, og sdmmen

med venskobet med den efiertænksomme gartner Andreos
bliver disse kontakter afgørende for hendes valg og udviklintg.
BLU**
lnul«, Lotte: Gina, je t'aime. - København : Høst, 1993. - 213 s.
lnuk, Lotte: Regina. - KØbenhavn I Høst,1992. - 153 s.
lnuk, Lotte: Syv ugerf6r Brasilien. - KØbenhavn : Høst, 1996. 295 s.

Med den søgende Regina som gennemgående korakter
fortælles om unge pigers romoncer og kærlighed til hinanden,
også på tværs af kulturer og ofstonde. Alice er iforhold til den
smukke Regina, men oplever også en ulykkelig forelskelse i

Antonio.

Lotte: Mona Måneskinsdatter. - KØbenhavn : Borgens,
p82. - 131 s.
pigen Helena
lventyrlig ungdomsbog om den 76-årige Ly, der i
lenfinder sin borndoms drØmmeveninde.

Lotte: Søskendesiæle. - Valby : Borgen, 1988' - 121 s'
Mory forelsker sig i den fronske og eksotiske
, som er på gennemrejse. Hun forlodår sin Jyr for ot opleve
kærtighedsforhold på tværs of køn, dUer bg hudfarve'

Angel T.: Wonderboy' - KØbenhavn : Carlsen, 2008'
er 75 år og skolens populæreste fyr. Dø hon møder Theis, er
kærlighed ved første blik. Men det er ikke helt let ot være
med en dreng. En kærlighedshistorie skrevet af en 76-

forfatter med nerve, nærvær og alle forelskelsens følelser'

LU**

it<rip"rt, Alice: Vores død. - København : Alvilda, 2015' - 173 s'
1(orc.

usA 2014)

Cqllies bedste veninde lvy flyttede fro byen for tre år siden,
uden så meget som ot sige forvel. Nu er hun pludselig tilbage
og de to piger genopdoger deres venskob. Men noget i fortiden
skygger, alt imens Collie kommer overens med sin sel<sualitet
og præference for ondre Piger.

Lennon, Tom: Kærligheden kommer tit byen. - Århus
Modtryk, 1995. - 239 s. (Org. trland 1993)

:

17-årige Neil bor i Dublin og er ved ot ofslutte skolen. Hon er
bøsse, og efter sine første erforinger i bøssemiljøet er han klor
til at springe ud over for familie og venner.

GU**
Levithan, David: Hold me closer: Tiny Coopers historie: en
musical i romanform eller en roman i musicalform. KØbenhavn : Politiken, 2OL5. -212s. (Org. USA 2015)
Tiny Coopers liv er en musicol, eller burdesikkert være det. Tiny
gør op med olle, der er det mindste bøsseforskrækkede og
fortæller i musicolform om sit liv, sine mange ekskærester, ikke
mindst Will Grayson. Selvstændig fortsættelse til John Green og
David Levithon: Will Grayson, Will Grayson (dansk udg. 2014).

Levithan, David: Hver dag. - København : Gyldendal, 2013. - 33g
s. (Org. USA 2012)

A er hverken dreng eller pige og vågner hver eneste dog op i en
ny krop: som Zora, der ligger i armene på sin pigekæreste. Eller
som Vic, der blev født som kvinde, men føler sig som en mand.
Nye tonker, nye mennesker og nye indtryk hver dog. Men
inderst inde er A også sin helt egen, og der kommer for alvor
gang i A's liv, da A forelsker sig i pigen Rhionnon, der gengælder
følelserne. Men hvordon kon en sådon kærlighed fungere i
når den ene er en ukønnet

GU**
lLiebst, Mark: Nikolaj: b6sser, bumser & beskidte sokker. - S.l.
]gooks on Demand, 2076. - 154 s. : ill.

:

t15-årige Nikoloj går i niende klasse og er
for alvor ramt af
puberteten, meget genert og uden ret mange venner. tført sin
,grØnne T-shirt og de hvide tennissokker gemmer hon sig i sine
drømme. Udover det er han bøsse og håbløst forelsket iJonnik
Jro sin klosse. Det er der næsten ingen der ved. Men en meget
vorm og yderst pintig dag i oprit sørger hans klosselærer Lisbeth
for, at Nikolaj bliver nødt til ot se virkeligheden i øjnene...

røm, Curt: Det svære spring. - Mundelstrup : CDR-forlag,
- 118 s.
'ik på 78 år springer ud som bøsse. Bogen skildrer hons

e to år: forældrenes reoktion, forholdet til den 70 år
Per og forelskelsen i den jævnoldrende Jacob.

J**
rdstrøm, Curt og Nobbe Bernild: Tag mig som jeg er.
lbenhavn : Gyldendal, 1982. - 115 s.
lr:ns vennerne snokker om piger, føter denilO-aiige Tom sig
derledes. Do han så møder den lidt ældre Sten, står det klart
r hom, at han nok er bøsse.

J**
rndme, Tomas Lagermand: Alt er mit: roman. - København
/dendal, 2O75. - 278 s.

:

tmos er ung i 7980'erne og erklæret homoseksuel. Hon
:undrer netop ofdøde Michoel Strunge og er del of punkiljøet i Københovn. Det er dog ikke nemt både at være sej og
ivebemærket, men kun græde, når det er olvorligt.

ndme, Tomas Lagermand: Amager halshug: en
lgdomsroman. - KØbenhavn : Byens Forlag, 2OL5. - L26 s.
'-årige Thomos er ked af det og vred over ot været tvunget til
forlode borndomsbyen, hvor alt var godt. Nu er han flyttet
ed sine forældre til Amager og gider ikke starte i den nye
zsse, hvor Andreo ellers viser interesse for hom. Men hendes
or Morten arbejder på museet med olle de fantastiske
gninger, så måske er hun olligevel okoy. Langsomt forstår
,omas også, at han nok er lidt ligesom Morten, en dreng som
dt kon lide andre drenqe.

I
I

Curt: Det svære spring. - Mundelstrup : CDR-forlag,

på 78 år springer ud som bØsse. Bogen skildrer hans
to år: forældrenes reaktion, forholdet til den 70 år
Per og forelskelsen i den jævnoldrende tocob.

Curt og Nobbe Bernild: Tag mig som jeg er.
havn : Gyldendal, 1982. - 116 s.
vennerne snokker om piger, føler deni6-e;lSe Tom sig
Do hon så mØder den lidt ældre'Sten, står det klort
hom, ot hon nok er bøsse.

Tomas Lagermand: AIt er mit: roman. - København

:

er ung i 7980'erne og erklæret homoseksuel. Han
netop ofdøde Michael Strunge og er del of punki Københovn. Det er dog ikke nemt både at være sej og
bemærket, men kun græde, når det er alvorligt.

Tomas Lagermand: Amager halshug: en

- KØbenhavn : Byens Forlag, 2015. - 126

s.

Thomas er ked of det og vred over at været tvunget til
forløde borndomsbyen, hvor olt vor godt. Nu er hon flyttet
sine forældre til Amoger og gider ikke starte i den nye
hvor Andrea ellers viser interesse for hom. Men hendes

Morten arbejder på museet med olle

de

fantostiske

, så måske er hun alligevel okay. Langsomt forstår
også, at hon nok er lidt ligesom Morten, en dreng som

GU**
Lundme, Tomas Lagermand: Drengen med stjernekaster. KØbenhavn : Carlsen, 2004. - 244 s.

Morten ved godt selv, at han er bøsse, men ikke kan få ordet ud
af sin mund. Med kærlighedsforholdet til Thies sker der noget
med Morten, og selv om lumske spioner og ministre lurer i
boggrunden, kon det ikke spolere idyllen og lykken mellem de
to.

GU**
Lundme, Tomas Lagermand: En dreng: roman. - Valby : Borgen,
2002. - 158 s.

Lundme, Tomas Lagermand: Tomandshånd. - København
Dansklærerforeningen, 2006. - 203 s.

:

En grum

fortælling om et forsgmt barns opvækst i et belostet miljø
og en gryende seksuolitet. Senere som 74-årig kæmper drengen
med onoreksi, mens han prøver ot lade være med at skolde sine

håndfloder mod tekonden. Den sindssyge mor er indlogt, og hon er
selv bonge for også ot blive syg. Drengen bor nu hos voksne Losse,
som hon er meget glod for. Losse posser godt på hom og posser på,
at det seksuelle mellem dem "er under kontrol".

GU**
Lybecker, Line: Historien om en dreng. - KØbenhavn : Calibal,2Ot7.
- 227 s.
Thobias går i 3.9. og føler sig tynget of, at hon ikke ved, hvad hon
vil med sit liv. Han møder Dovid til live-rollespil, og et helt særligt

forhold udvikler sig mellem de to.

LU**
Lybecker, Line: Mere end veninder. - KØbenhavn : Calibat, 2OL6. 277 s.

Det er ikke nemt ot storte et nyt kapitel i sit liv, når mon sidder fost
i det gomle. Anjo på 16 år hor svært ved ot give slip på Nicoline,
men do vennen Morkus præsenterer hende for sin kusine Cotherine,
slår det stroks gnister. Problemet er bore, ot Cotherine bor i USA og
det, at Anjos mor er olt andet end begejstretfor have fået en
lesbisk dotter.

ffgren-tvtårtenson, Lotta: Vild med Sofie :'( . - KØbenhavn : Alfa,

brr. - SO s. : lll. (Org. Sverige 2011)
I

for de 77-74 årige. Sofie og Emil er forelskede. Men
slår Emil op. Sofie kon ikke finde støtte hos sin bedste veninde
I
llie, for Julie afslører ot hun er forelsket i Sofie. Efier en krise får
lfie moa til at hondte. 2. det af Sofies sommer <3 :)
l1ødomsboø

I

**
vestam, Sara: Som ild. - Aarhus : Turbine, 2OL6. - 2L7 s. (Org.
i

6 unge

ln

ll

piger mØdes en sommer på en svensk skærgårdsø. Men

en sommerforelskelse overleve, når man

koiirner fra hver sin

of somfundet?

I

Bengt Drenge græder ikke. - KØbenhavn : Jespersen og
1978. - 106 s. (Org. Sverige 1977)

Bengt: Bengt og kærligheden. - København : Jespersen og
1979. - 115 s. (Org. Sverige 1978)
Bengt: De glade 50'ere. - KØbenhavn : Jespersen og Pio,
979..- Lzl s. (Org. Sverige 1979)
I

benogeårenes svære kærlighed er temoet i denne serie om Bengts
y i 7950'erne. Han prøver sig tØvende frem, men får senere et

lrhold til den noget ældre Mogens.

hartin, Bengt: Historien om Joakim. - KØbenhavn : Gyldendal,
pS3. - 199 s. (Org. Sverige 1982)
{

lokim på 76 år ved godt, at han er bøsse, men han tør ikke betro
til noøen. Han bliver forelsket i den noget ældre Nick, men det
lø

7r
I

I

I

kun hons tilværelse endnu mere problemotisk.

LU**
Munch Christensen, lna: Nielsine: roman.. KØbenhavn : Gyldendal,
2OL5. - L72 s.
Nielsine er ved at toge en HF-eksomen men har svært ved ot
finde
ud of, hvem hun selv er. Hun kæmper med angst og et dramotisk

følelsesliv med kærester, ekskærester og hemmetige forelskelser
kvinder.

i

GU**

f Nelson,

Jandy: Jeg henter solen ned. - København : Gyldendal,

i zots. - 458 s. (org. USA 2014)
i Tvillingerne Jude og Noah er tætte men ågså megetforskellige.
;

Hun
er lys, sporty og udodvendt. Hon er mør( som deres mor og
koncentreret om sin skitseblok. Do de er omkring 73 år, krokelerer

i
i aeres

tætte forhotd: hun tror, han tager mor

ogT"niii"iiro n"ra",

t og hon tror til gengæld, ot hun tager Brian, hons store kærlighed,
I

fro hom. Efter to dromotiske år ofktores

deres

forhold.

GU**
Ness, Patrick: Release. - København : Gyldendal, 2Ot7. - 29L s.
(Org. England 2017)
Vi fØlger den unge, homoseksuelle Adom Thorn på en enkelt
dag
hons liv. En skelsættende dag, hvor hon gør oprør mod sin

prædikantfor, mister en kærlighed og får en onden

i

i stedet og

rebder verden fra u nd e rg o ng.

GU*'*
Nielsen, Susin (aka Susin Nielsen-Fernlund): Snake. - Århus : Klim,
1992.- 158s. (Org.Canada 1990)
Snake er 74 år, og hons verden rømler sommen, do hansi
fem år
ældre bror Glenn kommer hjem og fortæller, at han er bøsse. Snoke

tænker på, om han mon også er bøsse alt imens hon mobbes of
skolens basketboll-hold. Tit sidst trodser han sine
forældre for at
aflægge storbror Glenn og hons nye ven et besøg.

Martin: Bandit. - Otterup : Ravnerock, 2009. - 199

s.

går i 7.9, og do han forelsker sig i klassekameroten Mothios,
det langsomt op for ham, at hon er bøsse. En fortælling om den
forelskelse, første besøg i det Københovnske homo-miljø og
Mads'fomilies og venners mere eller mindre heldige måde ot

Martin J.: EUROAR: den store chance. - KØbenhavn
Press, 2017. - 186 s.

:

litliom, loey, Noah og Oscor er fire hett ølmindetige unge drenge.
6 dog mødes de tit oudition for at btive meQlem'of verdens største
EUROAR. I bondets fØrcte måneder skol der træffes
?yband

lgørende beslutninger. Også for Oscar, som er åbent bgsse, men
man være det i et boybond, som skal sælge drømme til de unge
? Forfotteren har selv i 7997-98 været medlem of det donske
FortyFive Degrees.

Joyce Carol: Sexy. - København : Carlsen, 2005. - 196 s. (Org.
lsA

2005

)

I

hn 76-årige Dorren er smuk og populær både hos piger og drenge.
plv er hon dog usikker på sin seksualitet, og det bliver ikke
da han involveres i en sog om en lærers homoseksualitet.

fm?ere,

Janni: Noget du skal vide: roman. - KØbenhavn : Gyldendal,
- 188 s.

isbelønnet ungdomsromon. Eliso underviser i psykologi, og efter
endt porforhold droges hun af eleverne Jakob og Thomas. De to
enge er imidlertid homoseksuelle, og støttet of Elisø lærer de at
i ved sig selv og egne seksuelle Ønsker.

GU**
Olsson, Hans: Rollespi!. - København : Gyldendal, t994. - 356 s.
(Org. Sverige 1993)

tohan Alexonder på 75 år gennemlever en voldsom
personlighedskrise, da han må erkende sin homosekuolitet.

LU**
Persson, Annika Ruth: Du ogieg, Marie Curie. - København
Carlsen, 2004,. - 174 s. (Org. Sverige 2003)

:

Den 76-årige Jenny forelsker sig i sin veninde. Og ot kærligheden
gælder en onden pige, gør det hele ekstry svært.

GU**
Pohl, Peter: Vi kalder ham Anna. - København : Høst, 1989. - 301 s.
(Org. Sverige 1987)
Anders på 74% kommer i 1958 på sommerkoloni, hvor hon af de lidt
ældre drenge bliver kaldt Anna, fordi hon ligner en pige. Hon er
spjnkel og genert, og pd kolonien og i det efterfølgende år i skolen
bliver han voldsomt og dogligt mobbet, både fysisk og psykisk.
Anders knytter sig stærkt til den 78-årige idrætsleder Micke, som er
den eneste, der toger sig of ham - om end lidt modvilligt.

LU**
Ravnskov, Mette: Line elsker. - København : Høst & SØn, !982.
s. : ill.

lllustreret med fotos fortælles historien om

-70

Lines forhold til den lidt
ældre Honne og de reaktioner, det giver anledning til fro omverden.

,**
)nberg, Tore: Mig og Yngve. - Roskilde : Batzer & Co.,2OO9. - 427
(Org. Norge 2003)

3oårige Jarle vender tilboge til barndomsbyen Stovonger og
{ever i tilbageblik et por turbulente måneder fro gymnosietiden.
,:r var han tryg med venner, verdensqnskuelse og veninden, men
r den ny dreng Yngve begyndte på skolen, måtte tarle erkende, at
forelskelse var på vej. Prisbelønnet og filmotiseret.
m

,

J**
rsdah

roline går i 9. klosse og har mistet sin mor. Nogle gange ville hun
eget hellere dø, så hun ikke skol sovne hende he.le tiden. Dø der
orter en ny dreng, Kimmy, i klossen, får Cqolinh nyt mod på livet.
ten

Kimmy bærer pd en hemmelighed.

J*
rsso, Meredith: Hvis jeg var din pige. - København : Carlsen,
)15. - 304 s. (Org. USA 2016)

nanda er den nye pige i klassen. Ligesom alle andre vil hun gerne
rsse ind, få venner og måske blive kærester med klassens sødeste
r. Men Amanda har en stor hemmelighed , der gør at hun ikke tør
stdle på nogen. Hun er døbt Andrew og har kun været en pige i
år.

J**
,dtnes, Nicole Boyle: XY - kan man elske uden køn? - KØbenhavn
\lvilda, 20L5. - 207 s.
,to er 75 år, da hun opdoger en lille knude i lysken og tror, ot det
'kdL Det viser sig ot være en testikel. Hun får ot vide, at hun er
t.Nafie q genetisk set en dreng. Det er svært, indtil hun møder
m lidt æMre Clrristoffer, der selv har prøvet at være langt nede.
um tøn huntøle med, og langsomt forelsker hun sig i hom, men
ns verden bryfur sommen, da hon får ofslag på kønsskifte, efter
ihon hor lanetsom dreng, siden hon vor 72 år.

vn ; Samleren,
,8. - 303 s. (Org. Canada 1996)

ievokserop i hovedstaden Cotumbo på Sri Lanko i 7970'erne og
erne - en tid præget af vold og terror. Situationen er uholdbar
Arjie . ikke mindst fordi han somtidig erkender sin
noseksualitet. Sommen med sin store fomilie flygter han til
wda med drømmen om en ny tilværelse.

radurai, Shyam: Understrømme. - Farum : Arvids, 2008. - 238 s.
g. Canada 2005)

t 74-årige Amrith bor med sin gudmor på Syi Lanka i et
rcslået kvorter i hovedstaden Columbo. Dq,får hesøg of den
rs ukendte canadiske fætter Niresh, og Amrith indser grodvis,
s betagelse og deres tætte venskab også indeholder en
;ty rrende e roti s k u nd e rtone.

at

era, Adam: De dør begge til sidst. - København : Gyldendal,
.7. - 300 s. (Org. USA 2017)
t 5. september

lidt efter midnot ringer Dødsrådet til Mateo

rez og Rufus Emeterio med forudsigelsen: lnden for et døgn vil
begge dØ. De to teenogedrenge kender endnu ikke hinonden,
n kqn de nå at finde hinonden, kærligheden og en mening med
t på den korte tid, de nu hor tilbage. For kan man leve et helt liv
kun

€t døgn?

|ra, Adam: Den dag jeg

glemmer. - KØbenhavn : Gyldendal,

t. - 318 s. (Org. USA 2015)

n på

76 bor i borske Bronx, hons far hor begået selvmord og
hor selv forsøgt det somme. Han er kæreste med Genevieve og
digvis også forelsket i Thomos. Det nye Leteo lnstitut tilbyder ot
e dårlige minder, måske kan Aaron få hjælp til en frisk start?

GU**
Silvera, Adam: Fortid er alt ieg har' - København : Gyldendal' 2oL7
- 348 s. (Org. USA 2017)

'

76-årige Griffin fortæller om sin første store kærlighed, Theo. Theo
skat på college og får ny kæreste, men Griffin kon ikke give slip. Do
Theo omkommer ved en drukneulykke, er Theos nye kæreste den
eneste, der rigtig forstår Griffins sorg.

GU**
Steinhdfel, Andreas: Verdens navle. - Bagsværd : Carlsen, 1999. 384 s. (Org. Tyskland 1998)
Den 77-årige Phil fortælter om sin og tvillingesøsterens anderledes
borndom i et snævert londsbysomfund, som de føler sig udstødt af.
Deres modningsproces følges fra barn til voksen, og for Phil
medfgrer den også, at han tør erkende sin homoseksuolitet over for

omgivelserne.

LU**
Strøm, Bente (pseud. for Karen Aabye): Goddag mit hierte. KØbenhavn : Spektrum, 1964. - 182 s.
Gymnasiet betyder pludselig ingenting, når mon som Bente får ot
vide, at venindekærlighed ikke kan occepteres. I stedet prgver hun
at finde sig selv som tesbisk og ofprøver på denne måde
omgivelsernes hold ni nge r.

LGBU**
Søndergaard, Sanne: Proforma. - KØbenhavn : Gyldendal, 201L. 254 s.

l
F

Siv

og Lukas skot begynde i gymnosiet og gruer for

de sociole regler.

Derfor beslutter de ot optræde som kærestepor, selv om begge er
til deres eget køn. Det går ikke helt som forventet, men de modnes
begge undervejs.

l**
ndler, Baroch: Jagten. - KØbenhavn : Forum, IOLL. - 195 s. (Org.
rrge 2009)
1on og Mounir går i 70. klasse i Oslo, mens de to drenge får
rme føletser for hinanden, bliver Mounirs mor pludselig myrdet.
det mon et æresdrob, eller står nynozisterne biog?

omsen, Thorstein: Min smukke taber. - KØbenhavn : Carlsen,
L4. - 143 s.
ille er ung i

9|'erne og bor ude på londet ilyllond. Men det er

ie let ot være hende med en ondskobsfuldStedfqr og forelsket i
nrit, som dog foretrækker Lulu i stedet for. Mille beslutter sig for
efterligne sin rival for ot få opmærksomhed men må indse, at
lu er noget helt specielt med meget mere ot byde på end Amrit.
hvorfor ikke komme sommen med hende i stedet for?

,**
'allin, Marie-Louise: Min Pjuske - min Anna' - KØbenhavn
»rgen,1975. -!42s. (Org. Sverige 1975)

:

anderledes hestebog, der også hondler om lngeborg og Anno.
opstår et dybt venskab mellem de to piger, og lngeborg
relsker sig i Anno. Men pludselig'skal Anno flytte...
t

r

lliamson, Lisa: Kunsten at være normah ungdomsroman. benhavn : Politiken, 20L7. - 401 s. (Org. England 2016)
teenagere prøver ot komme overens med identitet og
,ærelsen, imens de kæmper med mobning og chikone i skolen'
.årige David ved, at hon hellere vil være pige end en dreng, og
. hor hon og Leo måske mere tit
fælles, end de først troede?
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