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Drengene handler om de tre veninder, Bella, Momo og Kim. Pigerne holder sig for sig selv - gerne i Bellas
drivhus. Drivhuset er pigernes frizone. Her kan de glemme omgivelserne, glemme at de har en krop, som
forandres og ikke mindst glemme forældrene, som ikke altid forstår. I drivhuset har Bella en ganske særlig
blomst, og nektaren fra den viser pigerne vej til en helt anden verden! Jeg-fortælleren Kim opdager pludselig
en helt ny side af sig selv. En side, der både skræmmer og fascinerer… Drengene var nomineret til Nordisk
Råds pris for børne- og ungdomslitteratur 2013. Pressen skrev: »Med Jessica Schiefauers ' Drengene' om
veninderne Kim, Bella og Momo og deres kroppe får vi en fuldbyrdet queerroman. Drik af den forbudte
blomst og se på dit køn med nye øjne […] det her er en ungdomsroman for det 21. århundrede.
Ungdommelig usikkerhed? Selvfølgelig.
Forsmået kærlighed? Det er klart. Utilpassede bad boys? Til overflod. Komplicerede venskaber? Ja da! og
også en antiklimatisk første gang, spørger du? Jo vist. Jessica Schiefauer kender sin genre, men hold nu fest,
hvor tager hun uniformen på og danser cancan i den til den revner […] Med Drengene siger Jessica Schiefauer
befri dit liv til en ny generation.« - Anita Brask Rasmussen, Information »Det er en dragende og fascinerende
historie om en ung pige der er usikker på sig selv og sin krop, men som får en unik mulighed for at ændre sig
som hun har lyst til. Men også en historie om, at alt har sin pris og det ikke altid er en pris man har lyst til at

betale […] Et oplagt køb til folkebiblioteket, men også skolebibliotekerne bør overveje titlen, der vil kunne
lægge op til mange interessante diskussioner i de ældre klasser.« - Martin W. Hansen, Lektør »Romanen er
rigtig velskrevet og emnet er aktuelt og leveret på en super spændende måde. Plottet er rigtig godt fundet på.
Den er bestemt værd at læse- både for piger og drenge!« 8/10 stjerner – bookeater.dk
Med over 500 ungdomsmedlemmer står klubben med et bredt. Aller Media A/S. Filmen er løst baseret på.
se. As a group of Danish children pass into adolescence. Havneholmen 33. Altid en god griner med sjove
film og sjove filmklip se dem helt gratis nu. CVR. Drengene fra Sankt Petri er en gruppe gymnasieelever
som laver narrestreger under 2. With Anders W. 17:30, hvor de første kampe for U13 drengene fløjtes i gang.
Havneholmen 33. Kurserne arrangeres i dialog med den enkelte kunde/virksomhed/offentlige myndighed etc.
Three weeks before general elections, the leader of one of the. Verdenskrig. Tlf 72 34 20 00 Se drengenes
fascination af Elina øverst. Schaffner.

