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Okkupert kjærleik  

(over 13 år) 

Ragnfrid Trohaug 

Ida skal være hos storebror 

Thomas og den dumme 

kjæresten hans Maria i 

sommer. Ida har bestemt at det 

ikke blir bra. Så møter hun 

Linn. Det endrer alt.  

Linn er nemlig en dødskul vokalist, som bor i et 

kollektiv i et okkupert hus med andre dødskule 

mennesker. Kanskje sommeren ikke blir så verst 

likevel, tenker Ida. Så kysser hun Linn, og Linn 

løper sin vei. Hva skjer nå?  

Forholdet til Ida og Linn er en underholdende 

fortelling om å sette pris på kjærligheten som er her 

akkurat nå. 

Full pott i hjerter 

(over 13 år) 

Svein Børge Hoftun 

Mamma har alltid vært mye 
borte, men det gikk fint helt til 

hun fikk seg kjæreste. 
Kjæresten har gjort noe så 

forferdelig at Jon ikke klarer å 
tenke på det engang.  

Helt siden den dagen har Jon vært klar til å dra. Nå 

gjelder det. Han må ta med seg lillebroren Steinar 
også, han kan ikke la ham være igjen alene. Jon er 
sikker på at det ikke er lenge til barnevernet står og 

banker på døren, det er nå eller aldri.  

Boken om de to brødrene på rømmen tar for seg 
temaer som voldelige familier og kjærlighet.  

Nærmere kommer vi 
ikke  

(over 13 år) 

Monika Steinholm 

Edor er sammen med Beate. 

Han har aldri kysset en gutt før. 

Helt til han møter Jens.  

Hvis Beate kan kysse en annen 

jente selv om hun har kjæreste, 

er det vel greit at Edor kysser en annen gutt? Han 

hadde bare aldri sett for seg at det skulle krible i 

magen på den måten. Hvordan kan noe være så fint 

og bli så feil på en og samme gang?  

Leseren følger to gutter som på hver sin måte 

forsøker å finne ut av sin egen seksuelle identitet.  

VIL DU 

LESE 

BØKER 

MED 

LGBTQ-

TEMA? 

LGBTQ er en engelsk forkortelse for alt 

som har med skeivhet å gjøre. Den fulle 

betydningen er Lesbian, Gay, Bi, Trans 

og Queer eller Questioning. 



Den sommeren 
pappa ble homo 

(Over 11 år) 

Endre Lund Eriksen 

Mamma og pappa har skilt 
seg, og pappa har visst funnet 
ut at han er homo. Betyr det at 

Arvidsjaur selv er homo?  

Pappa og Arvidsjaur skal 
feriere på en campingplass i Nord-Norge. Der 

møter de Indiane og faren hennes Roger. Roger er 
homo. Han er mye på besøk, går ofte i bar 

overkropp og har mye vin å dele med pappa. Arvid 
og Indiane ønsker å sabotere romansen til enhver 

pris. 

Endre Lund Eriksen er kanskje den eneste som 
«kan lage noe så tøft av pubertet, identitet, 

skilsmisse og seksualitet,» sier Cathrine Krøger fra 
Dagbladet om boken. 

Fluen 

(Over 13 år) 

Martina Gaux 

Villi skulle være der når Livvi 
døde. Hun skulle være den siste 

Livvi så. Men familien ringte 
ikke. Alt hun har nå er en flue.  

Fluen fløy rundt på Livvi den 

dagen Villi fikk se henne i 
kisten. Livvi sa hun skulle komme tilbake, kanskje 

fluen er Livvi? Villi har i alle fall litt selskap nå som 
Livvi er død. Dessverre lever ikke fluer evig de 
heller.  

Dette er en lettlest bok om døden, sorg, kjærlighet 
og homofili.  

Leons hemmelighet 

(Over 13 år) 

Tor Fretheim 

Leon får en gratis kinobillett av 
en fremmed gutt. Gutten heter 

Bendik. Leon tenker på Bendik 
hele tiden. Det er Leons største 

hemmelighet.  

Før Leon møtte Bendik hadde 
han aldri tenkt over at han forelsket seg i gutter. Nå 

slutter han å trene i svømmehallen. Han vil heller 
ikke dusje sammen med de andre guttene etter 
gymtimen. Leon skammer seg. Må han det? Hva 

med Bendik, føler han det samme?  

Dette er en troverdig og lettlest fortelling om skam, 
usikkerhet, aksept, og ikke minst kjærlighet.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

Fluen og Nærmere kommer vi ikke 

kan bestilles i et mindre gruppesett.   
 

De resterende bøkene kan bestilles i 

store klassesett.   

En bror for mye 

(over 9 år) 

Linde Hagerup  

Bestevenninnen til mamma 
dør. Sønnen hennes, Steinar, 

skal flytte inn med Saras 
familie. Det liker ikke Sara, for 

Steinar er liten og ekkel.  

Sara vil at alt skal være 
normalt. Steinar er bare fem og tar alt for mye 

oppmerksomhet. Sara liker ikke Steinar i det hele 
tatt, men en del av henne synes synd på ham også.  
Sara skjønner at Steinar trenger et støttende 

storesøsken. Det er bare ikke Sara. Kanskje Sara 
burde bli til noen andre?  

Denne boken følger Sara gjennom hele 

følelsesspekteret, og omtaler familieproblematikk 
med varme og humor.  

En søster i skapet 
(over 9 år) 

Ingunn Aamodt  

Nora tror hun har verdens 

største problem. Det involverer 

henne, bestevenninnen, 

kjæresten og en kjekk, gresk 

gutt. Likevel har nok 

storebroren hennes et enda 

større problem.  

Nora er sur fordi de andre har det gøy i Norge mens 

hun er på ferie. Den kjekke, greske gutten 

Aleksandros er åpenbart interessert i henne, men 

hun har jo kjæreste. Samtidig er storebror Nicolais 

hemmelighet mye større. Han vil nemlig helst hete 

Nicola og ha på seg kjole.  

Denne boken omhandler problematikken rundt å 

føle seg annerledes, og å finne motet til å være seg 

selv.  


