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*Amis, Martin: Tungt vand - og andre historier. - Københaw : Lindhardt og Ringho{ 2000. - 272 s. (Org. England
1998)
9 små historier, hvor den provokerende og homosatiriske novelle "Ren fiktion" (Straight fiction) beskriver en
omt'endte verden. Her er alle homoer - bortset fra en lille heterominoritet, som kæmper for deres rettigheder.

*Chambers, Ædan: Postkort fra ingenmandsland. - København : Gyldendal, 2000. - 319 s. (Org. England 1999)
En ung englænder kommer til Holland for at besøge sin bedstefars grav. Midt i Amsterdams mylder bliver den
biseksuelle Daan bliver hans ledsager, som også åbner hans øjne for kærlighedens mange former og udtry-k.

*Clod, Bente: Englekaft. - København : lIøste & Søn, 2000. - 136 s.
Ungdomsroman om veninderne Thilde og Millas. Sidstnævntes fraskilte far lever sammen med en anden mand.
Omkring dem er en række sære storbyskikkelser. sorn alle har de samme engleagtige anstrøg.
*Dunant, Sarah: Kurs mod afgrunden : spændingsroman. - København : Forum, 2000. - 304 s. (Org. England 199?)
En yngre kvindelig journalist, alenemor med bosseven og eksentrisk veninde, forwinder pludselig sporløst, og i
tre parallelle forløb skildres dels hendes mystiske oplevelser i Italien dels vemernes forsøg på at opspore hende
**Ehrenreich, Jens: Usikker tøven: digte. -Hadsund: Cronjåeger, 2000. -2???
Formanden for den lokale homoforening i Viborg debuterer med en lille digtsamling om identitet og seksualitet.
*Forrest. Emma: Poptøs. - Valby : Borgen, 2000. - 221 s. (Org. England 19??)
Viva er en hypersensitiv teenager, som bor hos sin bøsseonkel. Hendes verden er et univers afønsketænknilg,
bl.a. med Elizabeth Taylor som mor og alverdens kendte mennesker som venner.

*Grisham, John: Brødrene. - København : Vinten, 2000. - 304 s. (Org. USA 1999?)
Tre fænglede dommere bruger ventetiden til at bondefange og presse penge ud af rige bøsser, som nødigt vil
outes. Det får dog fatale følger, da de sender et brev til det "forkerte" offer!

**Haan, Linda de: Kongen og kongen. - Holte : Flachs, 2000. - 32 s. ; ill. (Org. Holland 1999?)
En eventyrbog for de allermindste. Om prinsen, som skal gifte sig, inden han kan efterfølge sin mor på tronen.
Men alle prinsesserne siger ham ingenting, indtil den ene tager sin bror med til hoffet. Så er han ikke i Mvl!
**Lorca, Federico Garcia: Sonetter om den mørke kærlighed = Sonetos del amor oscuro. - Københar.rr : Brøndum2000. - 50 sider: ill. i farver
1l ellers forswnde digte, som viser Lorca skjulte homoseksuelle side. Parallelle tekster på dansk og spansk
**Løkke, Martin Rosander: Kan man elske en elsker. - Frøstrup : Schang, 2000. - 54 sider : ill.
Eftertænksomme og erotiske digte fra en 33-årig bøsses unilers.
**Kjærgaard Wistisen, Wisti: En sommerfirgls latter : digte. - Hadsund : Cronjåeger, 2000. - 40
Digte som skildrer en ung bøsses tanker og folelser.

s.

*McCabe, Patrick: Morgenmad på Pluto. - Københar,'n : Viva, 2000. - 206 s. (Org. England 1998)
Roman om følelsesmæssig og seksuel fornedring. En midaldrende, mentalsyg tranwestit beretter om sit liv fra
barndommen som stedbarn hos en alkoholiseret kvinde i Irland til tiden som prostitueret i London.
*Parker. Robert B.:En æressag. - Lyngby:Holkenfeldt, 2000. - 231 s. (Org. USA 1999)
Den sexede og slagfærdige privatdetektiv Sunny Randall engageres til at finde en ung pige. Men pigens forældre
skjuler så meget. at Sunny må have hjælp fra både sin eksmand og sin gode bøsseven for at kunne afslutte sagen
**Schau, Jens Michael: Kartasis. - København : Cicero. 2000. - lS.t s.
Efter at have udstået sin straf for mordet på forfattervennen Kristoffer, mindes Morten deres tid sammen. Det
skaber en krise i hans nuværende ægteskab. da han opsøger de garnle steder, han delte sammen med Kristoffer.
Fiktion med stærke selvbiografrske og for mange læsere sikke( problematiske træk.

**Selvadurai, Shyan: En duft af frihed. - København : Forlaget Centrum, 2000. - 399 s. (Org. Canada 1999)
I 20'ernes Sri Lanka er firld af oprør og spændinger, som præsenteres omkring den unge eventyrlystne lærerinde
Annalukshmi og hendes onkel Balendran. Dennes pæne bedsteborgerlige tilværelse udfordres af mødet med den
store ungdomskærlighed, den engelske fuchard, som kommer tilbage til øen med sin meget yngre elsker.
**Takahashi. Mutsuo: Peniselskeren - og andre mænd. - København : Tiderne Skifter, 2000. - 167 s. (Org. Japan l9??)
Kortromanen "Jægeren" samt et stort udvalg af digte af den kontroversielle og erotiske japanske Haiku-digter.
Det handler om homoseksualitet, begær, ophidselse, betagelse og kærlighed. Oversat fra engelsk udgave(1975).

**Thorup. Kirsten: Bonsai. - København : Gyldendal, 2000. - 267 s.
Roman med selvbiografiske træk om Nina, som i storbyen finder sammen med kunstneren Stefan. Trods hans
biseksuaiitet, bliver der plads til børn i forholdet. Senere konfronteres Nina med Stefans qygdom (aids) og død.
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*Coetzee, J.M.: Vanære. - København : Hekla, 2000. - 266 s. (Org. Sydafrika 199?)
Den 52-årige litteraurprofeesor trækker sig tilbage fra livet i Cape Town til sin datters hundepension og gartneri
langt ude på landet. Hun er lesbisk og han bruger tiden til at forstå hendes liv og i det hele taget hjælpe hende
med arbejdet på gården. Et dramatisk overfald og en voldtægt sætter den ellers politiske korrekthed på spidsen og
efterlader kun ydmygelsen eller vanæren.

*Cunningharq Michael: Timerne. - København : Gyldendal, 2000. - 178 s. (Org. USA 1999)
Roman med tre sceneskift, som alle kredser om forfatterinden Virginia Woolfs roman Mrs. Dalloway. Scenerne
skifter i tid og sted mellem tre kvinder: forfatteren, læseren og hovedpersonen, som er en lesbisk kvinde, som
færdes

i 90'ernes amerikanske aids-mi§ø. Vandt Pullitzer-pris.

**Darling, Julia: Krokodillesuppe. - København : Samleren, 2000. - 331 s.
Efter barndommen med en fraværende far, en psykisk syg bror og en neurotisk mor prøver Gert at finde sig selv.
Hun forelsker sig i en anden kvinde og lærer til sidst at leve med fortiden
*Despentes, Virginie: Peepshow. - København : Tiderne Skifter, 2000. - 218 s. (Org. Frankrig 1999)
Lyons to forende pornodronninger - strenge som skolelærerinder og lesbiske - udkæmper en hel krig om ludere
og territorier. Pornomiljøet i Lyon, med alle de konflikter som tænkes kan, skildret af Louise. der er stripper i et
peepshorv

**Gotfredsen. Sørine: En pagt for livet. - København : Lindhardt & Ringho{ 2000. - 320

s.

En ung kvinde på 22 holder krampagtigt fast i sin barnlighed, godtroenhed og frem for alt seksuelle us§ldighed
Det er ikke det modsatte køn, som tiltrækker. Men trods kraftige hen- og antydninger er det ikke så ligetil at
finde sin tydeligt lesbiske identitet i løbet af denne fortælling.

**Holt, Anne:

Død joker : en Hanne Vilhelmsens roman. - København : Gyldendal, 2000. - 411 s. (Org. Norge 1999)
Kriminalinspektør Hanne Wilhelmsen skal både arbejde med sagen om den brutale halshugning af statsadvokat
Sigurd Halvorsruds kone og med sit eget private helvede. Hendes kæreste og samlever Cecilie Vibe har fået en

dødelig kræftsygdom

*Marklund, Liza: Nedtælling. - København : Fremad, 2000. - 324 s. (Org. Sverige 1999)
Krimi. Annika er kriminalreporter, chef og mor. Hun kæmper for at ffi sit liv til at hænge sammen, da sabotage af
et olympiadestadion efterfirlgt af mord på en biseksuel kvinde gør hende urimeligt stresset. Reporteren må d-vkke
med i den myrdedes forhold og det lesbiske miljø for at hnde sammenhængen og sandheden.
**Rygg, Pernille: Hundehjerte. - København : Gyldendal, 2000. - 282 s. (Org. Norge 1998)
To unge kvinder mødes, tiltrækkes af hinanden og danner par, men både omgivelserne og en kvinde fra fortiden
blander sig, så følelserne bliver dramatiske og uoverskuelige

