
"Måske er Detransition, Baby den første store, realistiske transroman? Vittig, 
elegant og velplottet." - The Guardian 
 
Torrey Peters: Detransition, Baby 
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En af de mest markante litterære overraskelser i 2021 var Torrey Peters’ prisvindende debutroman  
Detransition, Baby, som vakte international opmærksomhed og blev kåret til en af årets bedste bøger i 
flere toneangivende amerikanske medier. Det er en roman fra og om transmiljøet i New York og en 
universel fortælling om kærlighed, køn, sex og moderskab. 
  
Reese har skabt sig et liv, som tidligere generationer af transkvinder kun kunne drømme om: Hun 
er kæreste med Amy, bor i en lejlighed i New York City og har et job, hun faktisk ikke hader. Det 
eneste, der mangler, er et barn. Men Reeses drøm om moderskab og familieliv går itu, da Amy en 
dag annoncerer sin beslutning om igen at ville leve som mand og bliver til Ames. 
 
Ames troede, at detransitionen ville gøre alting nemmere, men beslutningen koster ham forholdet 
til Reese og dermed hans eneste familie. Da Ames’ chef og elsker, Katrina, uventet afslører, at hun 
er gravid med hans barn, overvejer Ames, om det ikke er den mulighed, han har ventet på for at få 
Reese tilbage i sit liv. Kunne de tre ikke skabe en ukonventionel familie og opfostre barnet 
sammen? 
 
Detransition, Baby er en skarpsindig, radikal og øjenåbnende roman skrevet med stor sensibilitet, 
humor og sproglig autoritet. 
 
 ”Torrey Peters skriver med enorm indsigt og indfanger de grandiose, hjertegribende og nogle 
gange ituslåede forhåbninger fra queer- og transpersoner, der står foran en hidtil uset mængde 
personlige valg. (...) En rasende klog og uimodståelig roman.” - Chris Kraus, forfatter til I 
Love Dick 
 
”Bogen omhandler det velkendte tema om længslen efter et barn, og skønt romanen skildrer et 
specifikt transmiljø og en transvinkel i levende, elektrisk prosa, er dens egentlige appel langt 
bredere.” - The Guardian 
 
”Hvis jeg kortvarigt kunne slette min hukommelse, ville jeg læse Detransition, Baby igen for første 
gang.” - Vogue 
  
”Intelligent, sjov og fortalt med et stort hjerte … En vidunderlig og original udforskning af begær og 
af, hvordan en familie kan tage form.” - Kirkus 
  



“Empatisk og overbevisende … Karaktererne er så levende skildret, at læseren oplever at komme 
tæt på dem personligt.” - The New York Times Book Review 
  
”En kærlighedshistorie og en klassisk fortælling om at skabe en familie. Et kæmpe, underholdende 
brag af en bog.” - The Observer 
  
”Skarp, sårbar og øjenåbnende.” - People 
 
Torrey Peters (f. 1981) er en amerikansk forfatter. Detransition, Baby er hendes debutroman, som 
i 2022 vandt PEN/Hemingway Award for Debut Novel. Hun har en Master of Fine Arts fra 
University of Iowa og en kandidatgrad i litteraturvidenskab fra Dartmouth College.  
Detransition, Baby er blevet udråbt til en af årets bedste bøger i medier som The New York Times 
Book Review, Kirkus, Time, Vulture, The Sunday Times m.fl. Hun bor i Brooklyn med sin kone. 
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