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1 June får en sms fra broren sin. Han skriver at han 
kommer på besøk. June blir veldig glad. Han bor i  
en annen by, og hun ser ham ikke så ofte. 
Hva heter broren til June?

2 Broren sier at han har med en kjæreste. Blir June glad 
da? Hva tenker hun?

3 June bestemmer seg for å ikke si noe til vennene sine 
om broren og kjæresten. Greier hun å holde tett?

En bror med en hemmelighet

4 Før gjestene kommer får June det travelt med å ordne  
i stand. Hun bor i et bofellellesskap, og har venner  
som kan hjelpe til. Hva låner hun hos Tommy og Kim? 
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5 Endelig kommer broren og kjæresten. Men det blir ikke 
helt sånn som June håpet. Hvorfor blir hun lei seg?

6 – Er du homo? spør June. Tor Erik sier at det heter ikke  
det. Hva heter det når to menn eller gutter er kjærester?

7 June spør Tor Erik om han har blitt homofil eller om han 
alltid har vært sånn? Hva svarer han?

8 Tor Erik har lenge holdt hemmelig at han ville ha  
en mann til kjæreste. Hvorfor våget han ikke 
å si det?

9 Hva heter kjæresten til Tor Erik?
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10 To av vennene i Tigergjengen sier at de ikke liker sånne 
homo-typer? Hvem er det som sier det?

11 En av vennene synes at folk som er homofile er helt  
vanlig. Husker du hvem som synes det?

12 Tommy mener han har sett Karsten før. Det er riktig, for 
Karsten er kjendis. Han har vært på tv, i aviser og på 
Internett mange ganger. Hva er det Karsten er kjent for?

13 Tor Erik har gruet seg til å møte mor og fortelle henne 
at han er homofil. Hvordan går det når mor kommer?
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15 Kjenner du noen menn eller gutter som er kjærester? 
Eller noen damer eller jenter som er kjærester? 

14 Da Tor Erik og Karsten skal reise, kommer Tommy 
løpende for å si noe. Hva er det han vil si?

16 I en tale sa kong Harald en gang at han synes det er 
greit at gutter og jenter kan bli kjærester med hvem de 
vil. Hva syns du?

17 June sin mor synes det viktigste er  
at kjærester er glad i hverandre  
og snille med hverandre.  
Hva tenker du?


