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Ensler, Eve: Vaginamonologerne (Aschehoug Dansk Forlag,1163 sider) Pris: kr' 179,00

rn ræt<te rortåiti*gei om kvindås konsorganei Det vaginale univers er set med hum31.^19ni oa

ilil;;k;i;;;- fronologerne brev også otrro't so* som skulnil 

:'::::: 
reater i 2001

Holt, Anne og Berit Reiss-Andersen: Uden ekko (G,vldendal, 385 sider) Pns: ti Zfi,.tlO

Hanne Witt,",o..n er tilbage i Politihusåt i Osio*efter et Vt ir i et italiensk kioster, Hun forlod b3"en i

sorg over sin mangearige kæreste Cecilies død. Forinden havde hun trådt venner og kolleger så nær' at

hendes tilbagevenlen ilke just er populær. Hun havner i en mangelfuld og ustruktureret efterforskning

uf *o.O.ipfen mediekendt kst" §o* U.itt **e falder på plads, blotlægges en række triste skæbner

Thurrman. Judith: Kødets hemmeligheder : Colette - et liv (Tideme Skifter. 628 sider) Pris:.kr' 375'00

Biografr orer den franii<e forfatter Sidonie-Gabrielle Collettes (18?3-1957) usædvanlige liv' Hun er

uL"åi.uio, aer 20. århundredes forste modeme kvinde. skrev erotiske roTaler. dansede. t§rnerede

;.a f.rilr.r.i 
"g 

teatersq'kker og levede et pnvatliv rned bl.a. flere ægteskaber og et lesbisk

kærlighedsforhoid

warers, sarah: Sjælesøstre (Lindhardt og Ringhof, 396 sider) Pns: kr' 329,00

En pry.koiogisk rhriiter ria VttoriJtidens London lom §s9qn'.1i :lkvindelængsel 
møder

overklassekr-inden Margaret en k1i*delig spiritist. Det udvikler sig til en besættende kærlighed.

iblandet m1-stiske hændelser

wiage, Mette: Skår : en provinsroman (G1'ldendal, 3'10 sided Pris: k. 391,00.

Karen Brandes er fl]"ttet til proiinsen for at komme til hægterne. Hun har ei lesbisk forhold bag sig - og

nu er reninden dod. Hendes forste sag i lillebyen drejer si_! om den.nle godsejer' som overfatrdes cg flir

oo.rrgr ri" k*rUu." porcelænssamiirig. Sarntidig dukker hans gamle §ende - en kvindelig svindler op

l,,'h:crson. .lcaiicii;: Po-a*:'bock'cn (G1lc;ncal. I il :icr-r) Prls: F;. l-i8,c0

.ieg-ro*ælleren Ali ai*er på interflettet. Men efterhånden overtager fortællingen sig selv. og resuitatet

er en kærlighedshistole i q,berspace. Lige sorn tiden skifter, l'eksles der ogsa mellem ktn og ideatitet

med r:-deiiåe referencer tii Virgiaia Woolfs itistorie om Orlando'
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