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Proforma
af Sanne Søndergaard
Siv er til piger og Lukas er helt klart til
drenge. De er bedste venner og aftaler
for at fremstå mere ”normale”, at de skal
udgive sig for at være kærester, når de
starter i gymnasiet. Der opstår dog hurtigt
forviklinger, da Siv falder for Emma. Emma
er nemlig ligesom Lukas vild med Nicolai,
men Nicolai har set sig lun på Siv – og så
kører rouletten…

”… hun ved, hvad hun
vil. Hun vil have en
pige”
Body effex
”Lesbiske er lige så forskellige som andre mennesker”
Body effex

Body effex
af Bente Clod (Første del i serien)

”Ja, svarede jeg i stedet
helt roligt: - Jeg er lesbisk”
Proforma

”Jeg fattede ikke de der pige
relationer nogle gange. Hvorfor kunne jeg ikke bare være til
mænd”
Proforma

Horrible effekter og sminke til fester samt
super feminine negle og alt derimellem har
Ursula, der vil være makeupartist, helt styr
på. Det kniber dog lidt med kærligheden.
Nadja huserer i Ursulas tanker, men Nadja
er mere interesseret i drenge. Den smukke
Cecilie melder sig på banen, men kan hun
bare jargonen og har kendskab til det homoseksuelle miljø, eller er hun til noget?

Se mig, skub mig, grib mig
af Mathilde Nærland

Du og jeg, Marie Curie
af Annika Ruth Persson

De meget forskellige fire unge piger fra
Nordsjælland, Antonie, Frederikke, Nicoline og Rebecca forsøger, hver især at takle
nogle af tilværelsens hårde slag og finurligheder samt finde svarene på de tusindvis
af spørgsmål, der melder sig, når man skal
tage stilling til ens fremtid. Kan familien
acceptere, at man er til piger? Er man
sammen med den rette kæreste? Hvilken
uddannelse skal der satses på? Undervejs
flettes de fire pigers historie ind i hinanden
på kryds og tværs.

Tilbage i tiden uden mobiltelefoner hænger
Jenny ud med pigerne fra fodbold. Den
nye pige på holdet Filippa gør Jenny noget
rundt på gulvet og får sat hendes følelser
på højkant. For hvordan spotter man en
ligesindet, og hvordan scorer man en pige,
man ikke kender? Jenny forsøger at få styr
på tankerne ved at nedskrive dem i breve
til den afdøde forsker Marie Curie, som
hun er fascineret af.

Lys lys lys
af Vilja-Tuulia Huotarinen
Året er 1986 og Tjernobyl springer i luften.
I en lille by i Finland møder den 14-årige
Mariia Mimi, der lige er flyttet til byen.
Mimi bor med sin bedstemor, tante og
bedstemorens to brødre og bærer på en familiehemmelighed. Et venskab udvikler sig
mellem pigerne – og det udvikler sig videre
til en forelskelse, selvom Mimi er plaget af
families hemmelighed.

Min far siger, at vi redder liv
af Do Van Ranst
Hun er femten år, hjemmeboende og er
ved at finde egne ben og drømme. En bil
brager ind i huset og familien får endnu
engang chancen for at redde et liv. Skal
hun familietraditionen tro pleje den unge
tilskadekomne mand og lade ham danne
rammen om hendes liv, eller er det alligevel
mere spændende at eksperimentere lidt
med bedsteveninden Sue, der er til piger?

”Lau gemte hovedet i
Theis’ T-shirt”
Wonderboy

”For fanden, hvor er han pæn, mumlede
det på indersiden af hans tomme hjerne”
Wonderboy
Wonderboy
af Angel T. Kirkegaard
Skolens supercasanova Lau Thomsen gør
pigerne bløde i knæene, og de flokkes om
ham som bier om honning. Lau er indbegrebet af ”sej” og drengene i klassen ser
op til ham. Lau befinder sig godt i klikens
centrum, men da den noget mere stille
Theis starter i klassen, kan Lau pludselig
ikke tage øjnene fra Theis’ grønne øjne og
lækre krop – eller formulere en fornuftig
sætning. Hvad sker der? Er Lau forelsket
i en dreng – og kan det spirende venskab
med Theis blive til mere?

”Nu havde han altså gjort
det. Været sammen med en
anden dreng”
Wonderboy’
Bandit
af Martin Nordkvist
Mads er i syv sind. Han har været i seng
med Claudia, men et blik på underskønne
Mathias i omklædningsrummet får ham til
at rødme helt op til hårrødderne. Tusind
spørgsmål flyver rundt – er han bøsse, hvad
med vennerne, forældrene, og hvad mener
han reelt selv om det? Er bøsser nogle
ulækre nogle med feminine bevægelser,
eller kan de være som Mads? – og mon
Mathias også er til drenge?

Tilfælde
af Ronnie Andersen
(Del af serie, kan læses uafhængigt)
Tankerne myldrer rundt i Jons hoved.
Endeløse og halvligegyldige fakta og
oplevelser mens følelserne flakser forvirret
rundt i kulissen. Forholdet til forældrene,
klassekammeraterne og ikke mindst Oliver,
der dukker forslået op på hans dørtrin, får
alle de akavede spørgsmål, som man normalt ikke stiller, til at myldre frem. Hvad er
det Oliver vil?

Brødre
af Ted van Lieshout
Lukas’ lillebror Marius blev kun fjorten år.
Moren vil for at ”sige farvel” brænde alle
Marius ting. Lukas fisker derfor Marius’
dagbog ud – og begynder at skrive videre
i den. Dagbogen ribber op i drengenes
barndom, og Lukas opdager, at de to brødre
delte en fælles hemmelighed: de er begge til
drenge, men har hver især taklet det meget
forskelligt.

Sexy
af Joyce Carol Oates
Darren er mega sexet, hvis man spørger
pigerne på skolen. Høj, flot med en svømmers velformede krop. Darren falder tit
i staver, når han ikke træner. Tankerne
kredser om sex, mad og sex igen. Efter

en træningsaften med udspringsholdet
skrider Kevin, Darrens lift, hjem uden Darren. Vejret er elendigt, men Darren er ikke
ligefrem glad for tilbuddet fra engelsklæren
Lovell Tracy om et lift - det bliver en kende
akavet mildt sagt. Da rygter om Mr. Tracys
tilnærmelser og overgreb på nogle af drengene på skolen starter, aner Darren ikke,
hvilket ben han skal stå på. Han ved, hvem
der spreder rygterne, men tør og vil han
stå frem og støtte Mr. Tracy, når familie og
venner har dømt læreren på forhånd?

Mig og Yngve
af Tore Renberg
Fredag d. 19. januar 1990 i Stavanger
vendes der op og ned på Jarles liv. 17-årige
Jarle, der har en smuk kæreste, og som
har sine egne skråsikre holdninger, som
han deler med vennen Helge. De hader
hitlistemusik, kapitalisme og alt, hvad
der er kommercielt, men dyrker i stedet
rå punk og de rette politiske holdninger.
Ved cykelstativet på gymnasiet møder
Jarle – den skelsættende fredag – for første
gang Yngve, hvilket sætter en lavine af
forskellige følelser i gang – ikke mindst en
stormende forelskelse. Jarles verden består
pludselig af splittede følelser overfor forældrene og venner, banddrømme, samt
hvide løgne – for han er vel ikke bøsse?

”… kæben gik i baglås, som om han
var for smuk til at blive talt til”
Mig og Yngve

Jeg, Adrian Mayfield
af Floortje Zwigtman
Adrian er dødtræt af syv til syv-jobbet ved
en herreskrædder. Han solder sine penge
op, så snart de er tjent. Adrian er derfor
fattig som en kirkerotte, da han bliver
fyret – og den slags kommer ikke langt
i Victoriatidens London, hvor der skal
arbejdes for føden. En korpulent middel
aldrende kunstner Trops tilbyder Adrian
penge for at stå model og lægger ikke skjul
på, at han også gerne vil betale ekstra for at
få Adrian til køjs. Adrian er først forfærdet, men en våd drøm om en flot italiensk
cyklist spøger og åbner et vindue til en helt
anden verden.

Understrømme
af Shyam Selvadurai
Amrith, hvis forældre er omkommet i
en trafikulykke, bor ved morens veninde
Bundle, der har pigerne Selvi og Mala med
manden Lucky. Amrith passer godt ind i
familien, der på trods af Amriths forældres
plettede fortid har taget ham til sig. I sommerferien møder han sin fætter Niresh fra
Canada. De to teenagedrenge bliver hurtigt
venner, men idyllen spoleres, da Amrith
opdager, at Niresh og Mala er forelskede.

”Det eneste, der talte, var, at jeg
befandt mig sammen med en anden mand, der var lige så ophidset
som jeg”
Jeg, Adrian Mayfield

Verdens navle
af Andreas Steinhöfel
Tvillingerne Phil og Dianne vokser op i det
lille og meget fordomsfulde landsbysamfund, hvor tvillingerne bliver mobbet af de
lokale børn, fordi de skiller sig ud ved en
ikke eksisterende far og en mor, der har
mange kærlighedsaffærer. Glass (moren) er
ret speciel, men er ikke blind for, at Phil er
tiltrukket af drenge, hvilket heller ikke er
særligt velset.

Oliver og Rasmus er kærester
af Irma Lauridsen
Oliver har det ikke let blandt drengene i
klassen. De mobber ham, og Oliver tilbringer derfor helst skoletiden sammen med pigerne. Da Rasmus, flot og lækker, starter i
klassen, forelsker Oliver sig i ham. Rasmus
er måske interesseret, men den tiltagende
mobningen overskygger det næsten. Kan
Oliver klare presset?

			
			

- med
problemer

Arangutang
af Sanne Munk Jensen
16-årige Sigga og veninden Ditte har set
frem til to hele ugers ferie på Kreta med
sol, fest og virkelig gang i den. Det viser
sig dog, at de er endt på et hotel langt væk
fra alting med en gennemsnitsalder på
otteogtres – Kretas røvhul - ikke imponerende. Ditte ender med at lægge brak pga.
solstik og en virus, så Sigga ender i baren,
hvor bartenderen Evanisto begynder at
gøre sig gevaldigt til. Skal Sigga satse på
en sommerflirt eller på Patrick derhjemme
i miniputbyen, hvor alle kender alle – og
man let kan få kløe mellem benene?

Bare Anna
af Trine Appel
Anna trækkes med bøjle på tænderne,
pinlige forældre og en tendens til køresyge.
Sidstnævnte får hende til et ørle i bussen
på vej til sommerlejr, hvilket virkelig er
det sidste Anna ønsker at starte ud med
foran alle de andre skuespillerspirer og ikke
mindst den lækre Johs. Emu/gothchiken
Lotus og Anna klikker hurtigt – og de kaster sig ud i sommerlejrens aktiviteter – alt
imens de snakker om stort og småt, ikke
mindst kærester – eller manglen på en for
Annas vedkommende. Mon Anna får scoret
Johs, og hvordan står det til på kærestefronten med veninden Mille, som tilbragte
sommeren under sydens sol?

Som ingen andre har set mig
af Linn T. Sunne
Aurora er super god til håndbold, dygtig
i skolen og svinger godt med veninderne,
men er ikke rigtig til fester og kærester.
Drengene i klassen virker kedelige og
umodne, så Aurora lægger al sin energi i
træningen. Da træneren Simon på næsten
fyrre begynder at kalde hende lille egern,
føler Aurora sig set og værdsat, som aldrig
før. En forelskelse spirer frem – og tingene
begynder at køre helt af sporet…

Sabine og Muhammet
af Hanne Åxman Christensen
(Del af serie, kan læses uafhængigt)
Sabrine, også kaldet Bine, forelsker sig
efter et rollespilsscenarie i den lærke Muhammet. Veninden Marlene starter godmodigt ud med at drille Bine med forelskelsen
og opfordrer hende til at gøre noget ved
det, men da Bine og Muhammet begynder
at ses, slutter Marlene op om veninden
Benediktes forbehold overfor Muhammet pga. hans religion. Ved forældrene er
der heller ikke meget opbakning at hente
– og det bliver ikke bedre af de jævnlige
husspektakler ved naboen, som lyder voldsomt, men som de ikke forstår et ord af.
Spørgsmålet er nu om Bine ender med at
lytte til hjertet eller til omgivelserne.

drømmen om Lukas. Da Lise, den nye
pige på skolen, besøger Amalie, bliver det
pludseligt klart, hvor forskruet et forhold
Amalie har til Lukas.

Det sidste tabu
af Bali Rai
Simran er forelsket i Tyrone, men det er
ikke velset blandt en del indiske familier i
London, at man forelsker sig i en sort. Dette had er sivet ned gennem generationerne
og afspejles i bydelens to grupperinger af
unge, der fører interne magtkampe. Det
gør det ikke lettere for Simran og Tyrone,
da de repræsenterer hver deres gruppering.
Familiens, vennernes og forældrenes accept
betyder utroligt meget for Simran og Tyrone, men de ønsker samtidigt brændende
at lade kærligheden råde, selvom deres
følelser ikke matcher den barske hverdag i
bydelen. Tør de?

En snært af
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Lukas, min Lukas
af Nanna Gyldenkærne
Amalie er vildt forelsket i Lukas. På hjemmefronten er alt ad h… til. Morens evige
løfter om at gå på vandvognen holder
aldrig. Amalie forsøger at dække over
hende, så hun ikke bliver fyret. Socialrådgiveren Dina ved kommunen tilbyder
Amalie at komme på efterskole, så hun kan
komme væk, men Amalie kan ikke opgive

kælerotter og online, men heller ikke
der kan hun få fred for sin plageånd. Da
det hele bliver for meget, indgår hun en
selvmordspagt med Joel, som har heftige
problemer på hjemmefronten. Lykkes det?

Et hul i sjælen
af Kjetil Johnsen (Serie: 4 veninder)
Det er sommer og to unge nyder friheden
ved en stille skovsø. De beslutter sig for at
tage en forfriskende dukkert. Pludselig opdager de noget i vandet, og da de kommer
tættere på, ser de, at det er et kvindelig
indpakket i plastik. Hvem af de fire veninder Dina, Beate, Trine og Nora er det?
Og hvem har gjort det? Tiden bliver spolet
tilbage og optakten til mordet begynder.

Den anden Kamille
- en ukærlighedshistorie
af Lotte Malene Ruby
Sommeren er startet. Kamille, der ifølge
hende selv er opkaldt efter verdens kedeligste te, glæder sig til at komme på Roskilde
Festival og ellers bruge sommeren sammen
med veninden Josefine. Det går dog ikke,
som Kamille havde håbet. Josefine forelsker sig i veganeren Theis – og har derfor
ikke rigtig tid til Kamille. Frederik, som
Kamille er lidt lun på, er ikke interesseret
i hende, men det er et fjols med øgenavnet
Fisse. Kamille beslutter sig for at lægge
stilen om og blive en anden Kamille.

For god til at dø
af Christina Wahldén
Stella bliver mobbet. På skolen følger
hofdamerne Alvas mindste vink, og ingen
tør stoppe hende, når hun går til grænsen
og langt over. Selv lærerne lader ikke til
at bemærke Alvas ondskabsfulde opførsel
overfor Stella. Stella finder trøst i sine

”Jeg er bøsse, Conny. Jeg er
vild med drenge”
For god til at dø
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Fakta om følelser,
frustrationer og fantasier

Mig og Yngve
(Bygger på bogen ”Mig og Yngve”, som
tidligere er omtalt)

&

Fucking Åmål
Åmål er navnet på en lille svensk flække,
hvor fordomme og snæversynethed stortrives. Pigerne, Elin på 14 og Agnes, der snart
fylder 16 år, er vidt forskellige. Elin er
klassens ukronede dronning og bor med sin
storesøster Jessica og mor i en lille lejlighed, mens Agnes, der lige er flyttet til byen
med sine forældre, befinder sig nederst i
skolens hakkeorden. Agnes er hemmeligt
forelsket i Elin – og da Elin og søsteren Jessica dukker op til Agnes fødselsdagsfest for
at nasse vin, opdager Elin, at Agnes reelt
er noget mere spændende end klassens
drenge. Men tør Elin gøre noget ved det?

Links på nettet

Den 17-årige Jarle og vennen Helge deler
deres skråsikre holdninger til verden. De
hader hitlistemusik, kapitalisme og alt,
hvad der er kommercielt, og dyrker i stedet
rå punk og de rette politiske holdninger. De
har dannet et band – og Jarles kæreste Katrine hænger ofte ud med dem. Jarles fokus
skifter dog, da Yngve (Jarles modsætning)
starter i klassen. Herefter kører det helt af
sporet for Jarle.

Lines aftenbog
Lina er 15 år og aldrig blevet kysset af en
fyr. Det skal der selvfølelig rodes bod på,
men drømmene om en kæreste harmonerer
desværre ikke altid med virkeligheden.
Og hvilken kæreste? Er Lina mest til den
bekræftelsessyge Danne eller den mere
dybsindige Ivar? Og hvad med veninderne?
Filmen bygger på bogen af sammen navn
skrevet af Emma Hamberg.

- Er du til

eller

Respekt drenge!
af Inti Chavez Perez (61.37 )
En lige ud af posen ”no nonsens” bog til
drenge om at være enten til piger eller
drenge, til begge køn eller ikke rigtig til
noget endnu, fordi man ikke har fundet sin
seksuelle præference. Kodeordet er respekt
for sig selv og andres grænser. Er krydret
med forskellige unges refleksioner over
deres seksuelle orientering og oplevelser,
bekymringer og tanker.

Tør du, vil du, kan du?
af Per Roager (61.266)
En direkte og ret personlig bog rettet mod
drenge. Den handler om drengeroller, gruppepres, sex, kærester, forældre, druk - og
andre teenageproblematikker. Er krydret
med eksempler fra forfatterne egne teenageår, der ikke gik stille for sig.
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LGBTungdom.dk

Sexlinien.dk

GirlTalk.dk

LGBT Ungdom er en del af Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og
transpersoner. Du kan her finde nyttige
links, men også kontakte dem via chatten eller ungdomstelefonen, læse andres
”Spring-ud historier” og måske blive
klogere på din seksuelle observans ved at
læse ”De gode spørgsmål” a la, ”hvad er jeg
til”, ”hvem og hvornår skal jeg fortælle det”,
”hvor kan jeg møde nogen som jeg” etc.

På Sexlinien kan du søge råd samt finde
nyttig viden om sex, køn, prævention,
følelser, seksualitet, kærlighed, seksuelle
rettigheder, krop og sexsygdomme mm.
Sexlinien er for unge mellem 12 og 25 år.
Du kan læse andre unges historier og høre
om deres erfaringer - og se film om unge og
sex. Eller simpelthen ringe eller skrive til
dem for råd, støtte og vejledning.

GirlTalk.dk er for piger mellem 12 og 24
år. Du kan her stille spørgsmål, som du
måske ikke ønsker at stille andre voksne
eller vennerne, enten via chatten eller det
åbne forum. Der er ca. 45 ungerådgivere
tilknyttet GirlTalk.dk. Du kan spørge
om både små eller store ting i forhold til
dagligdagen, som der går dig på eller noget
der undre dig.
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