
Nye bøger udgivet i 2002

(B) = med et bøsse orienteret tema
(L) = med et lesbisk orienteret tema
(B/L) = med et blandet, homoseksuelt orienteret tema

Romaner, noveller, digte, biografier og anden faglitteratur:
(B) Ashbery John: Søvnens landsby (Basilisk, 68 s.). Digte
(B) Bang, Herman: Paria'er / lndledning af Dag Heede. (Syddansk Universitetsforlag, 67 s.) Noveller
(L) Blomquist, Lise; Hvid heks (Modtryk, 246 s.) Ungdomsroman. Pris: kr. 248,00
(L) Bock, Ester: Jeg maler mit liv : en roman om Frida Kahlo. (Lindhardt og Ringhof, 260 s.) Biografisk roman
(B) Cothias, Patrick: Smukke skygge (Carlsen Comics, 48 s.). Tegneserie. lndianeren "smukke skygge" er homoseksuel
(BlL) Foucault, Michel: Viljen til viden : seksualitetens historie 1 (Det lille Forlag,167 s.)
(B) Fry, Stephen: Gudernes kastebold (Lindhardt og Ringhof. 319 s.) Engelsk camp-roman.
(B/L) Dansk Sociologi, Arg. 13, nr.2 (2002). Heri: Henning Bech:"Det onde i Danmark" . Homoseksualitet i 1800-tallet
(B) Gardell, Jonas: En ufo gør sin entr6 (Tiderne Skifter. 305 s.) Humoristisk erindringsroman
(L) Gennås, Louise Boije av: Stjerner uden svimlen (Aschehoug, 500 s.). Prisbelønnet lebisk roman. (Udk. Jan-03!) Green,
(B) Jane: Kærlighed og venskab. (Lademann,316 s.) Roman med bøsse som biperson
(B) Gudmundson-Einar Mår: Måske er posten sulten : historier (Vindrose, 143 s.) Noveller, inkl. "Bøsserne i Breidholt"
(B) Hoag, Tami: Tiljord skal du blive (Lindhardt og Ringhof, 379 s.) Krimi med død bøsse i centrum
(B) Hohle Hansen, Henrik: Det fortryllede orgel (Forum, 52 s.) lnkl. et bøsseeventyr for børn "De to prinser''
(B) lshenvood, Christopher: Mr. Norris skifter tog + 52rv"; til Berlin (Signet, 300 s.) Klassikere fra '3Oerne

(B) Jensen, Johannes V.: Journalisten Johannes V. Jensen (fiour, 121 s.). lnkl. hadefuld kronik om Herman Bang
(L) Karlssson, Ylva: Hedvigs længsel (Gyldendal, 250 s.) Lesbisk ungdomsroman fra svensk fremtidssamfund
(B/L) Køn til debat:Ni essays om køn identitetog selvforståelse (Credo, 221 s.) Kristen debatbog bl.a. om homoseksualitet
(L) Larsen, Marianne: To alvorlige piger med penge. (Dansklærerf., 135 s.) Ungdomsbog med lesbiske undertoner
(B) Lundme, Tomas Lagermand: En dreng (Borgen, 158 s.) Roman om etforsømt barn
(B) Natteliv / L.F. Kaarsholm & M.B. Heinskov (Tiderne Skifter, 169 s.) lnkl. Tue Halgreen's oplevelser i bøssesaunaen
(B) Rice, Anne: Blod og guld (Centrum, 542 s.) kr. 349,00. Vampyrhistorie fra det klassiske Rom
(B) Rifbjerg, Klaus: Nansen og Johansen : et vintereventyr (Gyldendal, 143 s.) Frem med bjørnefedtet, Nansen!
(L) Roulund, Grete: Professor Sterns kontor (Borgen, 121 s.) Grum psykologisk thriller med den lesbiske Stern i centrum
(L) Schau, Jens Michael: Drømme om storhed (Cicero,213 s.) En dansk svømmepige "springer ud" som lesbisk i3O'erne
(tsil) Sociai Ki-iiik,79 {apr.2CC2). Terna "l,{enrresker'' lnkl. K. LuEer-r: Oanske ps,r,kiateres Lreskrivelse af homoseksuelle
(B) Svennevig, Michael: Lyspletter (Attika, 320 s.) Udviklingsroman med bøssetema
(L) Tamer, Leyla: Bloksbjerg (Tiderne Skifter, 248 s.) Erotiske noveller. Titelhistorien indeholder et sandt hekseorgie
(B) Thykier, Mikkel: Daglig tale Gyldendal, 52 s.) Pris: 150,00 kr. Kortroman som bl.a. leger med køn og sex
(B) Tursten, Helene: Tatoveret torso (Aschehoug, 336 s.) Krimi med homoseksuelt bitema
(L) Tønnesen, Pernille: Dagenes rusken (Rosinante, 149 s.) Kort roman om 2 kvinders møde og kærlighedshistorie
(B) Vedsø Olesen, Anne-Marie: Djævelens kvint (Gyldendal, 370 s.) Guden Seth genopstår med homo-lyster i København!
(B) Værnet : den danske SS-læge i Buchenwald (JP Bøger, 283 s.) Nazi-eksperimenter med bøsser. Også som doku-film.
(B) Wullschlager, Jackie: H.C. Andersen (Reitzel, 502 s.) Biografi også om nationaldigterens kærlighed til andre mænd


