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Historien om en dreng Line Lybecker Hent PDF "Hvordan indleder man overhovedet et forhold til en person
af samme køn? Det var gået let nok med Julie fordi det ligesom naturligt lå i kortene at dreng plus pige er lig

kærester. Men dreng plus dreng er et lidt andet regnestykke."

Historien om en dreng handler om Thobias på 17 år som er kæreste med Julie. Til sommer afslutter han
gymnasiet og skal søge ind på en videregåendeuddannelse, men Thobias ved ikke hvad han vil læse, eller om

han overhovedet vil.
Da han på en tur med gutterne til live-rollespil møder David, begynder nye tanker og ideer at spire frem –

formåske er det ikke alt her i livet der kan eller skal planlægges på forhånd.

Historien om en dreng er anden bog i en tematisk trilogi om køn og seksualitet. Første bog, Mere end
veninder, udkom i foråret 2016 og handler om Anja hvis mor ikke vil acceptere at hendes datter er lesbisk.

Tredje bog i serien, På vej mod Sophie, handler om en transkønnet pige og udkommer i 2018.
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