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Anatomia da Noite (Edições GLS, 141 pãgs.L terceirC
o de Márcio Ei-Jaick, nos leva a acompanhar, através
personagem Henrique, uma jornada por uma balalada, e ao mesmo tempo solitária, noite. Uma viaem na qual ele enxerga seus limites e a singularidade

do sua experiõrica. jogando-se nos braços de outros homens, comparti
a ida . o afeto, mesmo que fugaz, com o outro. Um verdadeco
croa,, ariLcía eve e fluido, sobre a condição humana.

PÓS-REVOLUÇÃO SEXUAL
O antropólogo Júho .Àssis Simões se uniu a pesquioadcra Regina Facchinj para escrever Na Trilha do
Arco-Íris - Do Movimento Homossexual ao GLBT
Editora Fundação PerseuAbramo, 194 págs.). O

o

vro é uma sintese de conquistas do movimento
omossexual brasileiro da década de 1970 até
-

- qora, com curiosidades históricas, filosóficas, os
aolíticos como o Somos, o pioneiro jornal Lampião,

ícones do ativismo, literatura, teatro, dança, cinema e música. Boa
literatura para estudantes, inicianr.es e curiosos

INSPIRADOR
O ativista Luiz Mott, do Grupo Gay da Bahia, precisou
de coragem para deixar esposa e filhas e viver um amor

RECOMEÇIJ

'aomossexual. O assumido empresário Paulo Borges,

-- .--- -.--- da SPFW, teve de vencer preconceitos para adotar seu
filho. Essas histórias e as de outras 23 pessoas, entre
personalidades e gente comum, estão em Recomeços
(Editoras Versar e Saraiva, 159 pãgs.), de Una de Albuquerque. Redtcs nspiradores que fazem compreender que, diante de
grandes ou pequenos obstáculos, sempre é tempo de recomeçar.
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HORMÔNIOS EM EBULIÇAO
Love Affairs - Bel Ami, 2009 Com Jean-Claude
DuvaIi, Sascha Chaykin, Kurt Diesel, Josh EIliot,
-

,

entre outros. Este filme da Bel Ami comprova o que
alamos aqui (edição 131) sobre o ex-astro do pornô
gay Lukas Ridgeston, que assina a direção: ele tinha,
de fato, futuro na profissão. O belo elenco de dez

jovens viris ncluindo Josh Elliot, que parece sempre "no ponto" para
entrar em ação, se entrega com ardor ao sexo oral e anal sob o comando
de Ridgeston, quer seja após um rali de mountain bike ou antes do café
da manhã. Tudo em meio ao quente dima sul-africano e em uma atmosfera que quase beira o romântico (para produções do gênero, claro).

VENHA NOS VISITAR!

