Er du hemmeligt forelsket og ved
ikke, hvordan du får hende til at
lægge mærke til dig?
Er du til romantik og elsker at
drømme dig væk til en rigtig god
kærlighedshistorie?
Føler du dig lidt anderledes og vil du
vide, hvad andre gør?
Har du brug for at se det hele lidt fra
oven og grine af andre folks problematiske kærlighedsliv?
Kan du bare det der med at kysse og
er du parat til at gå lidt videre?
Eller har du brug for trøst og hjælp
til kærestesorgerne, når det hele
bliver for meget?
Så er denne pjece lige noget for dig!
Der er fagbøger med hårde facts og
svar på dine spørgsmål om følelser,
kys og hvad der ellers følger med.
Men der er også både romaner og
film, hvor du kan få fif til, hvordan
andre klarer ærterne og får drømmepigen eller prinsen på den hvide
hest. Og så kan du finde links til
hjemmesider, hvor du kan søge videre efter netkæresten eller hjælp til
at score ude i det virkelige liv.
Held og lykke med kærligheden

FORELSKELSER
Mirja mellem Hektor og Adrian
Af Inger Brattström
Mirja er forelsket i to fyre på én
gang - både Hektor fra Afrika og
Adrian, der er lidt ældre. Men
Mirjas mor vil ikke have Mirja til at
være kærester med nogen af dem.
Det er svært at være forelsket i flere
på samme tid.
Der er flere bøger i serien.

Kys mig
Af Eva Bunting
Karen og Janet har begge øvet sig
i et være kysseeksperter. Mon man
kan score flotte Mark, hvis han
bliver inviteret med til Karens 13 års
fødselsdag?
Hjerte & smerte : en brugsbog
om den første kærlighed (15.2)
En god og sjov bog med mange historier fra den virkelige verden, der
handler om kærlighed, hvordan man
scorer og kysser.
Astrid og kærligheden
Af Bo R. Holmberg
Kærligheden fylder meget i Astrids
liv. Hun synes alle mennesker danner
par, undtagen hende. Hvad nu hvis
der kom noget mere kærlighed i
hendes liv?
Der er flere bøger i serien.

Kærlighed og sorg (15.2)
Af Dan Höjer
En rigtig god lille bog der handler
om kærlighed fra at score til den
måske slutter. Med alle mulige fakta,
fra hvad et kys ret faktisk indeholder
til hvordan det er at have et knust
hjerte. Bogen gennemgår også kærlighedens overtro gennem forskellige tider.
Miranda og kærligheden
Af Kerstin Sundh
Miranda står ved en vigtig skillevej
i sit liv. Kommer hun ind på kunstskolen? Hvad med kærligheden? Miranda elsker både Sigvard og Harry.
Hvem skal hun vælge? Og hvorfor er
det så svært?
Der er flere bøger i serien.

Kys og kram
Af Eva Susso
Hanna har fået sin første BH og det
bliver starten på et helt andet liv for
hende. Hun hjælper Fanny med at
blive kærester med Nikolaj og samtidig finde ud af, hvorfor Leonardo er
blevet mærkelig overfor hende.
Ung og forelsket (13.17)
Af Jakob Willadsen
En bog om at være forelsket. Forklaret på rigtig mange måder, især
gennem interviews med forelskede
unge. Hvordan det føles at være forelsket. En psykolog forklarer, hvad
det er der sker, når man er forelsket
- og om forskellen på, når en pige
eller dreng er forelsket – og når man
er forelsket i sit idol!

TEGNESERIER
Kærester: Eva & Adam, Kys og
jalousi
Af Måns Gahrton
Et dobbeltbind over de første 2 titler
i tegneserien om Eva og Adam.
Først er de kammerater, så bliver de
forelskede i hinanden og så bliver
de kærester. Man skal mange ting
som kærester: man skal holde i hånd,
kysse og være sammen uden at blive
forstyrret af dumme søskende eller
pinlige forældre.
Der er også bøger om Eva og Adam.

KLASSISKE
SCORINGER
Krumme og Yrsa
Af Thøger Birkeland
Krumme er blevet dybt forelsket i
Yrsa. Han skriver et kærlighedsdigt
til hende, men digtet kommer i de
forkerte hænder og Krumme bliver
helt til grin. Han får lyst til at rejse
til en øde ø, men det er ikke så let,
som det lyder.
Der er flere bøger i serien.

Klokkeren fra Notre-Dame
Af Victor Hugo,
bearbejdet af Marit Lise Bøgh
En gammel klassisk historie om
at skønhed kommer indefra. Følg
Quasimodo, Esmeralda, Frollo og
mange andre gennem en af historiens smukkeste kærlighedsværker.

FILM
Kundskabens træ (77.7)
Af Nils Malmros
Elin, Anne-Mette og Niels-Ole er
venner og går i skole sammen. Vi
følger dem blive ældre, ser dem
prøve at score og holde deres følelser
som jalousi under kontrol. Selvom
filmen er gammel, er den stadig ikke
til at komme udenom.
Romeo og Juliet (77.7)
Af William Shakespeare
Når man vil score for alt i verden og
med livet som indsats.
Følg historien om to unge elskende
fra rivaliserende familier, som må
bryde med deres baggrund for at
kunne følge deres hjerte. Besatte
af kærlighed drives de til at begå
desperate handlinger, som fører til
isolation - og ulykke….
Verdens mest tragiske kærlighedshistorie!
Save the last dance (77.7)
Af Robbie Greenberg
Når man scorer ved at danse.
Vi følger Sara der lærer at danse
street sammen med de andre fra
ghettoen. Sara har droppet at danse
ballet, men så møder hun Derek,
der opmuntrer hende til også at
genoptage balletten.

KÆRLIGHED ER IKKE
TIL AT FORKLARE, DET SKER
BARE. MAN KAN IKKE BESTEMME,
HVEM MAN FORELSKER SIG I. DET SKER
BARE, FORDI MAN ER PROGRAMMERET TIL
DET. HJERNEN UDLØSER ET STOF, DER
HEDDER DOPAMIN. DET ER DET STOF VI
KAN MÆRKE NÅR VI ER
FORELSKEDE.

ANDERLEDES
SCORINGER
For evigt sammen, amen
Af Guus Kuijer
Polli står med problemer. Hendes
kæreste gennem mange år vil ikke
komme sammen med hende mere.
Til gengæld prøver hendes lærer at
score hendes mor og hendes far er
begyndt at opføre sig underligt.
Hjertevirus : kærlighed på tværs
Antologi fyldt med kærlighedshistorier, nogle er fortalt som noveller af
bl.a. Lene Kaaberbøl og andre er på
vers af hip-hopperen Malk de Koijn.
Kærlighedseksperimentet
Af Eva Susso
Inden Hanna tager i sommerhus med
sine forældre, afslører Leonardo, at
han er forelsket i Hanna. Men Hanna
ved ikke hvordan det føles at være
forelsket. Derfor beslutter hun at
gennemføre kærlighedseksperimentet.
Der er flere bøger i serien.

BEGYND IKKE AT
KYSSE FOR TIDLIGT BARE FOR
AT PRØVE DET. VENT HELLERE MED
AT KYSSE, TIL DU FØLER, DET ER DEN
HELT RIGTIGE PERSON, DU KYSSER
OG DU VIRKELIG HAR LYST TIL DET.
DET VIL OGSÅ GØRE KYSSET
MEGET BEDRE.

FILM

SPIL

Fucking Åmål (77.74)
Af Lukas Moodysson
Hvad gør man, når man bor på
landet og har meget svært at ved at
indrømme, hvem man gerne vil score
– især hvis det er hende alle gerne
vil have og man selv er en hun? En
scorefilm om homoseksualitet for
unge.

Sims 2 og The Sims hot date (79.41)
Sims er populære hos både piger
og drenge, byg din egen by og giv
dine Sims meget mere personlighed.
Se om du kan få dem til at score
hinanden, ved f.eks. at gå en tur i det
grønne eller ud og danse på natklub.

Ghost World (77.7)
Af Affonso Beato
Når nørder scorer.
De to lidt besynderlige veninder
Enid og Rebecca synes ikke om
nogle fyre overhovedet, de synes, de
alle er latterlige. Enid bliver veninde
med Seymor, en nørdet jazzpladesamler, men vil Enid mere? Og lader
hun som om de venner, fordi hun i
virkeligheden ikke kan score?

HVORDAN MAN SIGER,
JEG ELSKER DIG PÅ:
ARABISK: ANA OHIBOKI (TIL PIGE)
ARABISK: ANA OHIBOKA (TIL DRENG)
ENGELSK: I LOVE YOU
TYSK: ICH LIEBE DICH
POLSK: JA KOCHAM CIEBIE
URDU (PAKISTAN): MAINTOM SE PIAR
KARTA HOON
RUSSSIK: JA TEBJÁ LIUBLJÚ
JAPANSK: AISHITERÚ

RIGTIG MANGE FYRE
KAN IKKE LIDE AT KYSSE PIGER
MED LÆBESTIFT.

SJOVE
SCORINGER

RIGTIG MANGE PIGER KAN LIDE DRENGE,
DER ER MODIGE.
DE FLESTE PIGER KAN
LIDE AT FÅ BLOMSTER OG
KÆRESTEBREVE.

FILM
Bedre end Beckham (77.7)
Af Guriander Chadha
En film, der handler om at score
eller ikke at score på flere forskellige
måder.
Den indiske pige, Jess i London
og hendes veninde Jules oplever
problemer med livet i forbindelse
med fodbold. En scorefilm der også
handler om om at have anden etnisk
baggrund.
Kærlighed ved første hik (77.7)
Af Tomas Villum Jensen
Viktor møder Anja til en privat fest,
men hvordan scorer han Anja, der er
SÅ lækker? Følg Viktors færd med
at score Anja.
Findes også som bog skrevet af Dennis
Jürgensen.

INTERNET
Arto – http://www.arto.dk
En meget sjov side, hvor man kan
tilmelde sig og se, hvordan andre
prøver at score hinanden, og hvor
man selv kan prøve at score på nettet. Sikker side, der er seriøs.
DET SKADER
ALDRIG AT PRØVE AT DANSE
SAMMEN TIL EN FEST, INDEN
MAN SCORER.

DET ER MEGET GODT
FOR DINE TÆNDER AT KYSSE,
DA ET KYS FÅR DIG TIL PRODUCERE
MERE SPYT OG DERVED RENSER
DIN MUND MERE.

PRAKTISKE
RÅD OG VINK
Den store sexbog (61.37)
Af Suzi Godson
En rigtig god opslagsbog, hvis
man ikke er til lange romantiske
udredninger. Der er alt fra præcise
beskrivelser på, hvordan man kysser
godt og score hinanden, helt bestemt
også en bog for drenge. Bogen er illustreret med en meget moderne og
flot grafik.
Kys & bolle – om følelser,
kærlighed og sex (61.37)
Af Janne Hejgaard
En lille praktisk bog med forklaringer på alt fra kønsroller, jalousi,
kondomer, tungekys til grænser.
Bogen har til alle kapitler historier
med meget gode eksempler.

INTERNET
Zild, mest for piger! - http://www.
dr.dk/zoom/zild/
Her kan alle piger få tips og tricks
m.h.t. til at score og holde sig lækre.
Rigtig mange gode tests og dit
horoskop. Samt sjove spil og underholdning.
Den lyserøde sky på DR - http://
www.dr.dk/junior/skyen.shtml
Har du problemer med at score?
Eller ved du ikke, hvordan man
kysser? Så er der hjælp at hente hos
den lyserøde sky, skriv til brevkassen eller vær med i debatten. Der er
også mange spil og tests - prøv f.eks.
Kærlighedstræet.

SCOREMUSIK










Destiny’s Child
Nik & Jay
Usher
Janet Jackson
Aaliyah
Burhan G
Kylie Minouge
Christina Aguilera
Kelis

Ung kærlighed – nyttig og
nænsom viden om krop og sex
(61.37)

Af Ann Mari Urwald
En scoreguide i kærlighed, kys og
kultur. For unge med anden etnisk
baggrund end dansk og for danskere,
der er kærester eller gerne vil score
én med anden etnisk baggrund end
dansk. Giver mange nyttige forklaringer på ting, der kan være svære at
sætte ord på.
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ET KYS INDEHOLDER
I GENNEMSNIT 9 MILLIGRAM
VAND, 0,7 GRAM PROTEIN, 0,18 GRAM
ORGANISK MATERIALE, 0,7 GRAM FEDT,
0,45 GRAM SALT PLUS 250 FORSKELLIGES
SLAGS BAKTERIER – MEN DET ER
DEJLIGT ALLIGEVEL.

