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Skønlitteratur
Alam, Rumaan: Læg verden bag jer
Gribende pageturner om ægteparret, Clay og Amanda, som
sammen med deres teenagebørn tager på ferie langt fra alfarvej.
Men idyllen smuldrer den aften et fremmed og mystisk par banker
på døren. For læsere af dybsindige romaner med spændende
undertoner
Albers, Anita: Refugium
Da Juliane arver sin mosters gård, ser hun det som en
kærkommen mulighed for at komme væk fra det liv, hun har siddet
fast i lidt for længe
Alderton, Dolly: Alt hvad jeg ved om kærlighed
Dolly Alderton fortæller ærligt om hvordan hun gang på gang
forelsker sig i de forkerte, om alle de fantastiske og farverige
veninder hun møder, men også om spiseforstyrrelsen,
rodløsheden og ensomheden, det manglende selvværd og frygten
for at se sig selv, som den hun virkelig er
Barnes, Julian: Den eneste historie
Filosofisk roman, hvor den 19-årige hovedperson forelsker sig i
sin 48-årige gifte tennispartner. Han gennemlever alle
forelskelsens kvaler, længsler og forløsninger, indtil skyerne
trækkes sammen, og tabet lurer

Barnett, Laura: Tre gange os to
Eva og Jims veje krydses, da de som unge mødes i 1958. Vi
følger tre udgave af Eva og Jims fremtid - sammen og hver for sig
- og deres kærlighedshistorie, som den udfolder sig i de tre
forskellige handlingsforløb
Bilkau, Kristine: De lykkelige
Isabel og Georg har begge gode karrierer og lever lykkeligt i deres
store lejlighed sammen med sønnen Matti. Men intet varer evigt.
Til læsere af ny og lidt krævende tysk litteratur
Bille, Johanne: Når mænd forlader mig
Maria indretter sit liv efter de mænd, hun er sammen med. Hun
forlanger intet, men følger blot trop som villig statist i mændenes
liv. Hun håber på en forfatterkarriere, men drukner i et rutinejob og
følgevirkningerne af overgreb. Forstemmende roman om et ungt
kvindeliv for læsere af ny, dansk litteratur
Boysen, Daniel: Gå til grunde : roman i stykker
Et ungt par kæmper for at få et barn ved hjælp af kunstig
befrugtning. Manden fortæller deres fælles historie i et poetisk og
følsomt sprog. Specielt til litterære læsere med interesse for
emnet ufrivillig barnløshed
Braad Thomsen, Chr.: Kærlighedens aldre
Vi følger den mandlige jeg-person fra 1940-2010, og hvordan
kærlighed og sex former hans liv og udvikler ham hen ad vejen,
imens han debuterer som forfatter. Romanen ser også på
kærlighed i andre relationer

Bødker, Cecilie: Sortsyge
24-årige Freja møder svenske August på Tinder. Han lever
polyamorøst med flere kærester. I starten tiltrækker det Freja,
men langsomt begynder jalousien at fylde mere og mere. Hun
stalker de andre kvinder på Instagram og sammenligner sig
konstant med dem
Cain, Signe Kierkegaard: Søkvinden
Kunne lykken være at bo i havet, langt under vandets overflade?
Maya kæmper med at finde sig selv i lejligheden sammen med
Sømanden og sønnen Theo. Spændende litterær debutroman til
læsere af korte bøger med fokus på identitet, fortalt gennem
tanker og betragtninger
Clausen, Julie: Hjerterdame
27-årige Emma har været kæreste med Thomas i 10 år. Nu er
næste skridt hus og børn. Men det er altså svært at blive gravid,
når man ikke engang har sex længere
Samhørende med: Hjerte rimer på smerte
Dolan, Naoise: Godt selskab
22-årige irske Ava flytter til Hong Kong og indleder et
uforpligtende forhold til bankmanden Julian. Da Ava forelsker sig i
den jævnaldrende advokat Edith, tvinges hun til at tage sine
følelser seriøst. For læsere af romaner om det unge voksenliv og
jagten på identitet og kærlighed
Frank, Tina: Øjets anatomi
Kort og intens roman om en ung kvindes ængstelighed over sit
skrantende parforhold og sygdomsangst. For læsere af poetisk og
moderne litteratur

Frid, Johanna: Nora eller Brænd, Oslo, brænd
Svenske Johanna er kæreste med danske Emil men da Johanna
opdager, at Emil stadig har kontakt med sin smukke ekskæreste,
norske Nora, bliver Johanna syg af jalousi
Fríða Ísberg: Kløe
14 hverdagsnoveller fra Island om identitetskriser blandt unge i
20'erne, sex og parforhold, generationer og køn, og om det svære
ved at påtage sig det traditionelle voksenliv
Genova, Lisa: En sidste melodi
Richard, en berømt koncertpianist, rammes af ALS. Hans
ekskone, Karina, som måtte tilsidesætte sin egen karriere, må
endnu en gang ofre sig. Men når den sidste time nærmer sig, er
det tid at gøre op med bitterhed og afsavn
Gerhardt, Maria: Der bor Hollywoodstjerner på vejen
Maria er dj, succesfuld og forelsket i Rosa. Efter 15 år får hun
hende, men samtidig opdager Maria at hun har kræft
Glaffey, Kristina Nya: Mor og Busser : romantisk komedie
Set gennem et barns undrende øjne og i en humoristisk og kærlig
tone, fortælles om en familie, der består af to mødre og om deres
hverdag, samtaler, meninger og handlinger
Samhørende med: Mor og Busser skal skilles og Fuck mor og
Busser
Groff, Lauren: Skæbne og hævn
Lotto og Mathilde er unge, smukke og forelskede, da de gifter sig i
1990 og på trods af modgang holder de sammen. Men alle
historier har to sider og de unges forhold bygger på meget
forskellige forudsætninger og forventninger

Gulliksen, Geir: Den jeg skulle blive
Henning er fraskilt og gider ikke kvinder mere. Men hvordan bliver
man den rigtige udgave af sig selv? Vellykket og velskrevet norsk
udviklingsroman, som henvender sig til alle læsere af gode
litterære værker
Gulliksen, Geir: Se på os nu
Hans lever sammen med hustruen Ingunn og "dine, mine og vores
børn". Men da han møder den unge Harriet forandres alting. Skal
han lade sig skille fra Ingunn? Eller skal han glemme Harriet, og
blive i sit ægteskab?
Hayes, Alfred: Forelsket
Den navnløse jeg-fortæller er i et forhold med en ung kvinde som
han er meget forelsket i. Han oplever stor sorg og forvirring, da
hun finder sig en rig mand i stedet
Helle, Merete Pryds: Vandpest & Men jorden står til evig tid :
samlet udgave
Vandpest: Med Beatrices ord fortælles om det bærende element i
hendes og Malcolms samliv : en ballonfærd, hvor naturen
gendannes i nye former, og hvor det indre og det ydre sind
omformes
Men jorden står til evig tid: Suggestiv og delvis surrealistisk
skildring af en ung piges møde med kærlighed, jalousi og hævn i
et kompliceret parforhold
Heurlin, Karin: Inden du går - vil du så ikke blive lidt længere
En skilsmisse efterlader Gry med smerten over at undvære sine
børn hver anden uge og tomheden i singlelivet. Langsomt kommer
hun på benene igen, så kærligheden og glæden igen bliver en del
af livet

Heurlin, Karin: Syv år efter
Mette og Martin flytter med deres tvillinger fra Jylland til et
sjællandsk velhaverkvarter. Børnene begynder i 1. klasse, og
Mette gør alt for at tilpasse sig og indgå i forældregruppen, men
hvad med ægteskabet og børnenes trivsel?
Hiorthøy, Kim: Du kan ikke svigte din bedste ven og blive god
til at synge samtidig : tekster og tegninger
Kortprosa. En række korte historier, som tager en humoristisk og
surrealistisk drejning. Om hvor svært det kan være for mænd at
forstå kvinder, og om hvordan livet tørrer ud som en bolle i
vindueskarmen
Hjorth, Vigdis: Hvis bare
Da Ida forelsker sig i Arnold, aner hun ikke, at kærligheden vil
(re)definere hendes liv med sin altoverskyggende og
altødelæggende intensitet, og at den vil skubbe alt andet bort familie, venner, kolleger og børn, selvrespekt, grænser, måske
selve evnen til at leve? En knugende og stærk roman til læsere af
nordisk samtidslitteratur
Hope, Anna: Forventning
Historien tager udgangspunkt i en gruppe kvinder i og omkring
London. De er meget forskellige, men de holder af hinanden og
deres venskab holder - men ikke til alt. En pageturner med mange
vinkler på livet, primært til kvinder
Hougaard, Marie: Vi troede vi skulle
Hannah og kæresten Johan bor i København og er klar til næste
skridt - børn. Men biologien er imod dem, der skal lægehjælp til,
og forholdet slår revner - pludselig bliver Hannah usikker på hvad
hun egentlig vil i livet. Især for jævnaldrende eller læsere i samme
situation

Hveberg, Klara: Læn din ensomhed langsomt mod min
Rakel har aldrig forstået hvordan man får venner og har et stort
talent for misforståelser. Da hun flytter til Oslo for at studere,
indleder hun et forhold til den ældre gifte matematikprofessor
Jakob, alt imens hun forsøger at forstå sig selv og kærligheden
Hørslev, Lone: En ordentlig mundfuld
Noveller hvor man møder en række mennesker der er i en slags
overgangsfase eller livskrise, oftest i forbindelse med afslutningen
på et parforhold
Klarlund, Anders Rønnow: Samtaler jeg har haft med min
kone
Anders forelsker sig vildt i den dramatiske og mystiske Carmen.
Han bliver skilt og forsøger at få et forhold med Carmen, men det
er bestemt ikke nemt
Jensen, Ina: Hjertefejl
Lise er forelsket i sin iranske kæreste Kasem, og de har en lille
datter. Hun er helt sikker på, at de nok skal få et godt liv, når
Kasem stopper med at drikke så meget, når han hjælper til
derhjemme og når han holder op med at beskylde hende for
utroskab. Kasem tager en fatal beslutning, der kommer til at
ændre deres liv for altid
Hendricks, Greer: Kvinden mellem os
Nellie skal giftes med sin drømmemand Richard. Men
bryllupsforberedelserne generes af Richards ex-kone, der virker
sygeligt jaloux. Kan hun finde på at gøre skade på Nellie?
Kirkeby, Lotte: Hvis man ikke vidste bedre
En ældre isoleret kvinde holder øje med omgivelserne fra sit
vindue, mens hun tænker tilbage på dengang, hun var nygift og
ung mor. For læsere af danske samtidsromaner om familie og
relationer

Korneliussen, Niviaq: Blomsterdalen
Verden står åben, men intet føles rigtigt. Om kærlighed, sorg,
ensomhed og selvmord blandt grønlandske unge
Krien, Daniela: Kærligheden når det er alvor
Fem kvinders liv krydser hinanden på forskellige tidspunkter i livet.
Fælles for dem alle er, at de er opvokset inden for DDRs grænser
og de alle higer efter kærlighed. En kærlighed, som kommer til
udtryk på forskellig vis
Linde, Heidi: Hvad hun klager over, når hun klager over
husarbejdet
To kvinder er hver især godt installeret i en stabil, tryg tilværelse
med mand og børn, men noget trykker. En fortælling om troskab,
utroskab, moderskab og identitet i det moderne familieliv. For
læsere af ny nordisk skønlitteratur og romaner om moderne
kvindeliv
Loughran, Trine Lykke: I det mørkeste, der findes
Rebecca og Simon er taget til Gran Canaria for at bearbejde tabet
af deres dødfødte søn. Men kort tid efter ankomsten forsvinder
Simon, og eftersøgningen afdækker hemmeligheder som
Rebecca må forholde sig til oveni sin altoverskyggende sorg. For
læsere af vedkommende almenmenneskelige fortællinger
Lundme, Tomas Lagermand: En rigtig kærlighed
To mænd mødes en sommer og forelsker sig hovedløst i
hinanden, men parforhold er ikke altid lette og måske slet ikke, når
man ikke lever op til samfundets forestilling om, hvad der er en
rigtig familie

Lykke, Nina: Næste! : en lægeroman
Elin bor med sin mand Aksel i et intellektuelt og småborgerligt
kvarter i udkanten af Oslo. Elin ligger på sofaen og drikker vin,
mens Aksel står på ski, og det går egentlig meget godt, indtil Elin
møder ungdomskæresten Bjørn
Mairal, Pedro: Kvinden i Uruguay
Varm og humoristisk roman om den ægteskabelige krise,
hovedpersonen Lucas og hans kone Cata, oplever. For dem der
holder af romaner, der dykker ned i livets kriser
Marstein, Trude: Så meget havde jeg
Familiedrama der løber over fem årtier. Monika føler hele tiden
der er noget, der mangler i hendes liv. Noget hun kunne have
opnået, men har misset. Men hun er ikke helt sikker på hvad det
er. Hendes jagt på frihed får hende til at gøre op med de
traditionelle familienormer, og kaster hende ud i et hæsblæsende
og sjældent stillesiddende liv
Motoya, Yukiko: Et eksotisk ægteskab
Absurd-humoristisk fortælling om et ægtepar, der bogstaveligt talt
begynder at ligne hinanden, til hustruens store fortrydelse
Paborn, Sara: En hustrus hævn
Ægteskabet er en krig, og er det egentligt ikke rimeligt, at det
ender med, at nogen må dø? 62-årige Irene Husvig beslutter af
tage sagen i egen hånd
Rasmussen, Oddfríður Marni: Først når Da en svulst begynder at vokse i Elsas hjerne, bliver hendes og
hendes mand Janus' hverdag med et en håbløs kamp fyldt med
fortvivlelse, kærlighed og afmagt

Reyn, Christina Andersen: Lysere dage
Nogle gange gør hjertesorg så ondt, at man ikke kan holde ud at
være i det. Den smerte oplever malerinden, bogens navnløse
hovedperson. For at kunne bære smerten flygter hun til et
sommerhus på landet. Her kan hun sørge i fred og glemme alt
omkring sig. For læsere af ny dansk litteratur
Ringo, Laura: Fødedygtig
Liv er folkeskolelærer og bor med sin skrukke kæreste Dan, men
hun ved slet ikke, om børn er noget for hende. En
folkeskoleroman om vold, ustyrlige børn, magtesløse lærere og
talrige dårlige beslutninger
Rooney, Sally: Skønne verden, hvor er du
Hvordan er det så, livet omkring de 30? Det udforskes i denne
ordrige, komplekse og samtidig legende lette irske roman, som
appellerer til læsere af indsigtsfulde og sublime samtids- og
generationsromaner
Rönnow Pessah, Sofia: Mændene i mit liv
Realistisk og stærk fortælling om Sonja og de mænd, hun møder.
I kronologisk rækkefølge fortæller hun om dem. Ham, hun mistede
sin mødom til, fyre, hun samler op i byen og dem, der bliver til
længere forhold. Til både yngre og voksne læsere af ny nordisk
litteratur
Šajin, Aleksandar: Ivan Blank
Ivan har temmelig svært ved at stå stille. Græsset er altid lidt
grønnere på den anden side og kvinderne ved nabobordet lidt
mere spændende end hans egen. Men hvem er Ivan Blank
egentlig? Romanen lægger stemme til en række ekskoner og kærester, der hver især fortæller om den Ivan de kender

Sanderhoff, Jens Carl: Fremtidige veje
Roman om et ægtepar, der åndeligt glider fra hinanden, men
alligevel er forbundet. Vi følger deres forhold fra deres første
møde i 1933 og frem til ca. 1980. Balancen mellem kærlighed til
sig selv og til andre, samt ægteskabets udfordringer, er central for
denne poetiske roman. For læsere af eksistentielle romaner
Schermer, Marijke: Fortielsen
Emilia blev voldtaget få dage efter hun mødte sin mand, men
fortæller det aldrig. Flere år efter dukker traumerne op, og hendes
ægteskab sættes under pres. Kan man leve med så stor en
fortielse for sin elskede?
Schmidt, Ina Merete: Du tror alt er godt
På en rejse til Prag forsvinder den 32-årige Elena og i kæresten
Martins forsøg på at finde den kvinde, han elsker, vises historier,
som ingen havde gættet på. For hvor godt kender vi i
virkeligheden det menneske, vi deler vores tilværelse med?
Starnone, Domenico: Bånd
Italiensk ægteskabsdrama med et livslangt perspektiv fra 60'ernes
komplekse samlivsformer. Hvilke omkostninger har utroskab ind i
et livslangt ægteskab for ægtemanden, hustruen og for børnene?
Starnone, Domenico: Hemmeligheder
Den unge gymnasielærer Pietro har under en hed affære med
Teresa, en tidligere elev, betroet hende en frygtelig hemmelighed.
Kort efter slutter forholdet, men angsten for afsløring får betydning
for resten af Pietros liv
St. Aubyn, Edward: Dobbeltblind
Lucy, Olivia og Francis er alle tre dybt fascinerede af biologi.
Romanen følger deres liv, venskab og kærlighedsforhold i omkring
et år, hvor de udfordres på deres akademiske overbevisninger.
For læsere af moderne litteratur

Stenlev, Karen: Imens jeg blev til noget andet
Den kvindelige jeg-person er homoseksuel og er i et parforhold.
De to kvinder ønsker sig brændende et barn, men jeg-personen
kan ikke blive gravid på trods af lægehjælp og hendes psykiske
sårbarhed intensiveres
Stolt, Mikkel: Åndssvage ozelot
Det midaldrende og barnløse ægtepar Mette og Claus er ramt af
en mindre midtvejskrise, da katten Frida dukker op og bliver en
del af fællesskabet. Om parforholdets op- og nedture og
meningen med tilværelsen
Stoltz, Kristina: Paradis først
Udfordrende og smukt skrevet fortælling om det stormfulde
kærlighedsforhold mellem danske Kristina og afroamerikanske
Marlon. Da Kristina rejser til USA for at besøge Marlon tyve år
efter deres forhold sluttede, får det minderne om deres forhold til
at pible frem. Til læsere af ny dansk litteratur
Stoltz, Kristina: Som om
Fanny vågner en morgen bælgøjet. Hendes ægteskab er i krise
og hun har mistet orienteringen i sit liv. En fortælling om
skilsmisse, kærlighed og de tråde ens barndom trækker til
voksenlivet
Strandbygaard, Karen: Noget du ikke ved om længsel
Efter flere mislykkede fertilitetsbehandlinger bliver det mere og
mere klart for Maria, at hun nok ikke bliver mor. Hendes
besættelse påvirker både hendes lovende karriere og forholdet til
kæresten. Psykologisk roman om at længes og langsomt gå i
stykker, især til kvindelige romanlæsere

Strømsborg, Linn: Aldrig aldrig aldrig
Ikke alle kvinder ønsker at få børn. Hovedpersonen gør ikke, og
da hendes mand gennem otte år skifter mening, udløser det en
krise i parforholdet, og tvinger kvinden til at tage sit liv op til
revision
Sun, Pin: De tusind bæsters nat
Da Li Chenggjing bliver droppet af sin kæreste under en toårig
udstationering, gør hun desperat alt for at få ham tilbage, også
selv om det får hende til at opføre sig som et dårligt menneske
Tafdrup, Daniel: Drømmetiggere og hurtige sko : seks stadier
af kærlighed
Martin søger den totale frihed, og gennem mange seksuelle
forhold gør han sig sine erfaringer med kærligheden og sin egen
identitet
Thóra Hjörleifsdóttir: Magma
Lilja er ung og så dybt forelsket i den mand, hun er sammen med,
at hun er villig til at sætte alle sine egne behov til side for at
opfylde hans. Men hvordan kan man holde fast i sig selv, når man
er fuldkommen grænseløs? En moderne og realistisk skildring af
mentalt overgreb. For læsere af moderne litteratur
Tüxen, Marie Louise: Jeg ser mig selv som rytmisk
Gennem 13 kapitler fortælles der om en 40-årig fraskilt kvindes
forsøg på at finde en mand og komme overens med sin skilsmisse
Ulven, Tor: Afløsning
Norsk sort humoristisk roman om ensomme mænd, som forestiller
sig det liv man kunne have levet. Man møder mange forskellige
typer eksistenser. For læsere af nyere nordisk og
eksperimenterende litteratur med en mandlig synsvinkel

Waldman, Adelle: Nathaniel P's affærer
Nate er en ung, upcoming forfatter i New York. Hans
observationer og vurderinger af venner, kærester og ex-kærester
blandes med følelser til mere uklare opfattelser, der blokerer for
den kærlighed, han søger. Måske er han heller ikke helt ærlig,
hverken over for sig selv eller andre
Wenzel, Olivia: Mit hjerte er en automat
En ung, sort, tysk kvinde kæmper for at skabe sig en identitet i
samspillet mellem sin egen opfattelse af sit liv og samfundets syn
på hende. En roman om ensomhed, kærlighed, racisme, identitet,
sorg og seksualitet. For læsere af litteratur om minoriteter
Winther-John, Marcus: 16 tømmermænd
Musikeren Marc må se sin tilværelse styrte i grus, da hans kone
pludselig ønsker en skilsmisse. Igennem 16 punktnedslag, alle
krydret med tømmermænd, fortælles der om Marc's kamp for at
komme op til overfladen
Wolff, Lina: Kødets tid
En kvindelig journalist møder en helt særlig nonne, der ændrer
hendes liv for evigt. En humoristisk og absurd vævet fortælling om
kærlighed, livsskæbner og om at finde sig selv i en højere
menings tjeneste. For læsere af velskrevet nordisk litteratur
Zola Christensen, Robert: Det er Knud, som er død
Efter et forlist ægteskab forsøger Allan at dukke sig for de mange
problemer, livet synes at kaste efter ham
Aamand, Kristina: Sammenbragt
Kathrine gør sit bedste for at få sine nye sammenbragte familie til
at fungere, men det er ikke altid lige let. Og hvor langt skal man gå
i kærlighedens navn?

Faglitteratur
112 for knuste hjerter : en livline for dig med kærestesorg
DK. 13.17
Hvordan kommer man over et knust hjerte? Ægteparret Pelle
Peter Jencel og Maria Jencel har begge prøvet af få knust deres
hjerte og giver gode råd og vejledning til andre. Selvhjælpsbog til
alle, der har oplevet hjertesorger og forliste parforhold
Askov, Nina: Kørekort til kærligheden : en teoribog
DK. 30.1751
Gennemgang af forskellige emner i forhold til det at finde en
partner lige fra tilknytningsmønstre til netdating m.m. Forfatteren
udfordrer klicheerne om kærligheden og undersøger hvordan
biologi og social arv spiller sammen i valget af partner
Axholm, Katrine: Utroskab : vejen til mere kærlighed?
DK. 30.1751
Nysgerrig og fordomsfri fagbog om utroskab skrevet af en
psykoterapeut. For voksne, der enten privat eller professionelt har
haft utroskab inde på livet eller gerne vil have viden om utroskab,
parforhold og seksualitet
Baunvig, Katrine Frøkjær: Den eneste ene : historien om
hvordan vi lærte at drømme om den store kærlighed
DK. 13.17
Om den store kærlighed, parforhold, fornufts- og
kærlighedsægteskaber, fra begyndelsen af vores tidsregning og
frem til i starten af 2000-tallet. Via forfatterens egen familiehistorie,
religion, litteratur, film, reklamer og genstande gives eksempler på
menneskets evige ønske om at føle noget stærkt

Bødker, Stine: Klar til kærlighed : find rundt i følelser, flirt og
forelskelse
DK. 13.17
Bogen kommer omkring emnerne følelser, kærester, flirt for
begyndere og gode råd om at date og dating på de sociale
medier. Undervejs er der kærlighedshistorier, hvor andre unge
deler deres oplevelser og giver gode råd
Copty, Christina: Partner, løgner, elsker, krænker : om
psykisk vold i parforholdet
DK. 30.1751
Fagbog om det at leve med og blive skilt fra en psykisk voldelig
partner, og hvilken påvirkning det har på offeret og eventuelle
børn. For voksne med psykisk vold inde på livet personligt eller
professionelt
Da jeg mødte dig : 11 fortællinger om at finde kærligheden
DK. 13.17
Feel-good bog om 11 danske pars første møde, forelskelse og
deres samliv. For voksne læsere af biografiske kærlighedshistorier
Frank, Lone: Størst af alt : om kærlighedens natur
DK. 13.17
En analyse af kærlighedens væsen, der udfolder sig parallelt med
forfatterens personlige kærlighedshistorie(r). Til alle med interesse
for kærlighed og videnskab
Haahr Rasmussen, Anders: En fandens mand : fortællinger
om nye tider
DK. 30.174
Journalist og forfatter Anders Haahr Rasmussen (f. 1979) fortæller
gennem en blanding af personlige historier, essays og interviews
om at date kvinder, om #metoo, om sex og særligt om, hvordan
man skal opføre sig som mand i det 21. århundrede, nu hvor alle
spilleregler har ændret sig

Kærlighed
DK. 13.17
Stærke kærlighedshistorier fra vidt forskellige danskere fortalt til
og af Anders Agger med billeder af fotografen Mingo. For voksne
med interesse for smukke kærlighedshistorier fra det virkelige liv
Lagoni, Amanda: At elske er ikke en følelse :
voksenkærlighed, erotik og kommunikation i parforholdet
DK. 30.1751
Vejledning til et tættere og stærkere parforhold. Kan læses af alle,
der ønsker at bevare eller styrke sit parforhold samt undgå
skilsmisse
Larrain, Paula: Midt i livet : hvad vi har lært om os selv og
kærligheden
DK. 99.1
Midt i livet - og hvad så? 12 danskere omkring de 50 år fortæller til
journalist Paula Larrain om deres erfaringer med livet generelt og i
særdeleshed om deres erfaringer med kærligheden. En bog for
biografilæsere og for læsere, som ønsker at blive klogere på sig
selv og spejle sig i andres liv
Mosgaard, Jacob: 100 myter om kærlighed og forelskelse
DK. 13.17
Om de 100 mest udbredte forestillinger og påstande om
kærlighed, forelskelse, mænd, kvinder og parforhold generelt
Nybo, Mette Bording: Lev stærkt - dø smukt : en fortælling
om at turde sige farvel
DK. 99.4 Nybo
Om at leve i et ægteskab, hvor den ene er alvorlig syg og skal dø,
hvordan man forbereder sig på døden, og om hvordan den anden
part og de fælles børn lever videre efter døden
Samhørende med: Frygt ikke - elsk kun : om at gribe livet efter et
tab

Slug kamelen - der kommer flere : leveregler fra et skilt
forældreskab
DK. 30.1752
Personlig beretning om at skabe glade skilsmissebørn ved at
tilsidesætte egne behov og principper. Bogen kan læses af alle,
der står på nippet til en skilsmisse, men også af dem, der allerede
er skilt
Skaarup, Sara: Kærlighedskontrakten
DK. 15.4
En brugsbog om at skabe og leve i et bæredygtigt, åbent forhold,
der også rummer vidnesbyrd fra mænd og kvinder om deres
udfordringer med åbne forhold
Til min elskede : 24 korrespondancer om kærlighed
DK. 99.1
24 udvalgte kærlighedskorrespondancer skrevet af bl.a.
kunstnere, politikere, teologer, frihedskæmpere og kongelige. Fra
Nordens første frierbrev ristet med runer til en forelsket forfatters
e-mail
Vikkelsøe, Jytte: Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte :
om hvorfor vejen til det liv, du længes efter, altid går igennem
jeres mest fastlåste konflikter
DK. 61.6422
Elsker du din kæreste, men er træt af evindelige konflikter? Lær at
håndtere uoverensstemmelserne og at bruge hinanden til at hele
sår fra barndommen

