
Hyllad roman om transbarn och familjehemligheter – nu på
svenska!
Laurie Frankes nya roman Saker som vi döljer tacklar ett mycket viktigt och aktuellt ämne: nämligen vad som händer i Rosies och Penns
familj när de plötsligt inser att deras son är en transperson. 

Laurie Frankel är amerikansk författare som tidigare har gett ut flera feelgoodromaner. Men hennes nya roman går mer på djupet än de
tidigare, och hon har även hämtat inspiration från sin egen familj denna gång. Saker som vi döljer är en varm och gripande historia om vad
som händer i en familj som inser att deras son egentligen är en flicka, och vilka konsekvenser detta får för alla inblandade. Boken har hyllats i
USA och nu kommer den äntligen på svenska!

”Det här är en roman alla borde läsa. Den är briljant. Den är djärv. Och det är dags.”
– Elizabeth George

OM SAKER SOM VI DÖLJER:

Rosie och Penns femårige son Claude, yngst av fem bröder, älskar att klä sig i klänning, och drömmer om att vara en prinsessa. När han blir
stor vill han bli en flicka, säger Claude. När åren går står det klart att det är mer än en lek, och att deras son faktiskt är en dotter. Vad gör man
när man inser att ens barn är en transperson?

Rosie och Penn vill att Claude ska få vara vem han vill. De är bara inte säkra på att de är redo att dela det med hela världen. Snart döljer hela
familjen Claudes hemlighet. Tills den en dag exploderar.

Saker som vi döljer är en roman om avslöjanden, förvandlingar och familj. Den handlar om att förändring alltid är svårt och mirakulöst och
svårt igen, och om att föräldraskap alltid är ett steg ut i det okända med hållna tummar och bräddfulla hjärtan.
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