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Young adult 
 
Aciman, André: Call me by your name  
Unge Elios bor med sine forældre ved den italienske riviera. En 
sommer ankommer manden Oliver, som er lidt ældre end Elios. 
Oliver skal bo der et stykke tid og hjælpe Elios' far. Snart opstår 
der kærlighed og erotik imellem de to mænd 
 
Albertalli, Becky: Hvis det er os  
Tror du på kærlighed ved første blik? På skæbnen, 
tilfældighedernes spil, universet og alt det der? Arthur og Ben 
mødes tilfældigt på et posthus, men er det skæbnen eller deres 
eget hårde arbejde, der forvandler den første forelskelse til 
kærlighed? 
 
Dunlap, Shannon: Izzy + Tristan  
Tristan og Izzy bliver nødt til at holde deres kærlighed hemmelig 
for familie og venner. Der er meget på spil og alt for mange at 
tage hensyn til 
 
Green, John: En flænge i himlen  
16-årige Hazel er dødssyg af kræft. Hun forelsker sig i 17-årige 
Augustus som ligeledes er kræftsyg. Sammen oplever de deres 
første forelskelse, inden døden skiller dem 
 
Green, John: Gåden om Alaska  
16-årige Miles starter på kostskole, hvor han bliver venner med 
den opfindsomme Oberst og den superdejlige og sexede Alaska, 
men en katastrofe gør en ende på hans sorgløse liv 



Harley, Luna: Bare Alice  
17-årige Alice forelsker sig i en jævnaldrende pige, men hun har 
svært ved at erkende det over for sig selv og slyngveninden 
Olivia. Tankevækkende og følsom young adult-bog for unge fra 15 
år 
 
Harmon, Amy: Skrøbelige skønhed  
Fern, Ambrose og Bailey bor alle tre i Hannah Lake. De tre unge 
menneskers liv og skæbne vikles ind i hinanden, da Ambrose som 
den eneste overlevende af fem venner der drog i krig, vender 
hjem til byen 
 
Lippincott, Rachael: Five feet apart  
Stella lider af cystisk fibrose og nu er hun indlagt på sygehuset 
igen. Her møder hun Will, og det er ikke let at være kærester, når 
man altid skal holde to meters afstand for at undgå infektioner 
 
Niven, Jennifer: Åndeløs 
Skøn ungdomsbog om den første kærlighed og om de 
begivenheder i livet, der ændrer og danner dig. Claudine møder 
Jeremiah på en sommerferieø, men snart er sommeren slut, og 
hvad stiller man op med et knust hjerte? Primært for piger i 
alderen 14-16 år 
 
Oseman, Alice: Heartstopper 
Charlie og Nick går på samme skole, men kender ikke hinanden, 
før de kommer i samme klasse. Charlie forelsker sig i Nick, men 
er følelserne gengældt? Tegneserie for 14-årige og opefter 
 
Todd, Anna: After : Del 1 : Mødet 
Selvom den pæne pige Tessa har den perfekte kæreste, bliver 
hun tiltrukket af den mystiske Hardin 
Samhørende med: Tvivlen, Faldet, Lykken og Begyndelsen 
 
 



Yoon, Nicola: Solen er også en stjerne  
To unge mødes tilfældigt en dag i New York og følelser opstår, 
men de har begge en tung bagage at slæbe rundt på 
 
Yoon, Nicola: Sådan lærer du at danse  
Evie tror ikke på kærlighed, men en dag får hun en gave. En gave, 
der gør det muligt for hende at se, hvordan alle forhold ender. Vil 
det ændre hendes liv? Roman for young adult-læsere fra 15 år 
 
 
 

Kærlighedsromaner for voksne 
 
Ahern, Cecelia: PS: jeg elsker dig  
30-årige Holly har mistet sin mand Gerry og er gået helt i sort. 
Men så dukker 10 månedsbreve op, som Gerry skrev kort før sin 
død, og med dem og venindernes selvironiske og 
galgenhumoristiske hjælp fortsætter livet 
Samhørende med: P.S: Jeg elsker dig for evigt 
 
Ahlström, Kristofer: Hjertet er kun en muskel  
I bussen er der en mand, der kigger på Elisabeth, som om han vil 
hende noget særligt. Hun finder hans mobiltelefon, og hun finder 
ham. Hun og Isak indleder et passioneret forhold, der 
overskygges af Elisabeths usikkerhed om hans fortid, og hvem 
han egentlig er 
 
Ali, Sabahattin: Madonna i pelskåbe  
Historien om hvordan tyrkiske Raif i 1920'erne rejser til Berlin fra 
Tyrkiet og på en kunstudstilling møder den tysk-jødiske kunstner 
Maria, som han bliver håbløst forelsket i. Det bliver begyndelsen 
på en intens kærlighedshistorie om kunst, køn og identitet 
 
 



Allende, Isabel: Håbets rejsende 
Dramatisk fortælling om Victor og hans gravide svigerinde Roser, 
der i 1939 flygter fra general Francos tropper til Frankrig og videre 
til Chile med hjælp fra Pablo Neruda og hans chartrede skib 
Winnipeg. Til læsere af kærlighedsromaner og latinamerikansk 
litteratur 
 
Austen, Jane: Fornuft og følelse  
To meget forskellige søstres kærlighedshistorier. Den ene 
romantisk og stormfuld, den anden rolig og besindig. Foregår i 
den engelske overklasse i 1800-tallets begyndelse 
 
Austen, Jane: Stolthed og fordom 
Engelsk herregårdsroman fra Hertfordshire omkring år 1800 om 
trængsler og glæder i en familie med fem giftefærdige døtre 
 
Baldwin, James: Giovannis værelse 
Mens hans forlovede, Hella, er på rundrejse i Spanien, forelsker 
David sig i den italienske bartender, Giovanni. Snart flytter han ind 
hos Giovanni, men da Hella vender tilbage til Paris tre måneder 
senere, er David tvunget til at vælge mellem de to 
 
Bang, Herman: Ved vejen  
Skildring af en stationsforstanderindes korte og bittersøde 
kærlighedsoplevelse i en lille stationsby i slutningen af 1800-tallet 
 
Bang Carlsen, Jon: Samtale med en fraværende  
En livslang kærlighedshistorie fortalt af manden i forholdet efter 
hans kones død. For voksne læsere af lyrisk prosa med interesse 
for tab og sorg 
 
 
 
 
 



Berg, Pia Konstantin: Vi var engang 
27-årige Mille har det svært med kærligheden og har ikke 
bearbejdet sorgen over tvillingebroderen Jeppes selvmord som 
19-årig. Derfor skriver hun, som terapi, breve om sit liv til Jeppe 
og pludselig møder hun den store kærlighed. 
 
Brockmole, Jessica: Engang en sommer  
Et tæt venskab og en uskyldig forelskelse opstår, da Luc's franske 
forældre tager den 15-årige sårbare og kunstneriske Clare til sig. 
Kan kærligheden overleve mange års adskillelse, traumer fra 1. 
verdenskrig og forsvundne breve 
 
Brontë, Charlotte: Jane Eyre 
Kærligheds- og dannelsesroman om Jane Eyre, en fattig og 
forældreløs pige, som efter en barsk opvækst bliver guvernante 
på et gods, hvor hun får brug for alt, hvad hun har af klogskab, 
uafhængighed og mod i sin komplicerede kærlighed til godsejeren 
 
Brontë, Emily: Stormfulde højder  
Storladen romanklassiker om had, hævn og dæmonisk lidenskab. 
I begyndelsen af 1800-tallet vokser hittebarnet Heathcliff op som 
andenrangs familiemedlem på gården Wuthering Heights. Han og 
stedsøsteren Catherine er uadskillelige i en intens kærlighed 
 
Byatt, A. S.: Besættelse  
To engelske litteraturhistorikere med speciale i henholdsvis 
Christabel LaMotte og Randolph Henry Ash, finder sammen i et 
lidenskabeligt, litterært detektivarbejde, der afslører forholdet 
mellem de to 1800-talsdigtere 
 
Can, Xue: Kærlighed i et nyt årtusind  
Magisk, poetisk og surrealistisk historie om kærlighed og 
ensomhed fortalt gennem forskellige forbundne karakterer, der 
søger efter kærligheden og meningen med livet. For læsere med 
interesse for kinesisk kultur og eksperimenterende litteratur 



Carlino, Renée: Vi som elskede 
Matt og Grace møder hinanden på universitetet og forelsker sig 
stormende i hinanden. En sommers adskillelse bliver til 15 år uden 
kontakt. Er kærligheden lige så stærk, da de tilfældigt mødes 
igen? 
 
Delabroy-Allard, Pauline: Det er historien om Sarah 
Gribende roman om den altfortærende kærlighed. To meget 
forskellige kvinder mødes tilfældigt og udvikler et turbulent 
kærlighedsforhold. For læsere af korte, moderne romaner med 
kulturelle referencer til bøger og musik 
 
Drabble, Margaret: Vandfaldet  
En knapt 30-årig kvindes ægteskabelige forlis, og helingen af 
hendes sår gennem en lidenskabelig og dramatisk 
kærlighedsoplevelse 
 
Easton, B. B.: Skin 
Knight er et ødelagt menneske og en rasende skinhead. Men da 
den forskræmte og alt for tynde 15-årige Punk får skabet ved 
siden af hans på Peach State High School starter en vanvittig, 
blodig og intens kærlighedshistorie. Rå, amerikansk 
generationsroman for voksne læsere fyldt med sex, fortvivlelse og 
stoffer 
 
Eberlen, Kate: Måske mødes vi  
Tess og Gus mødes tilfældigt som unge under en rejse til Italien. 
Gus' bror er død og Tess ved ikke, at tragedien venter forude 
hjemme i England. De næste 16 år udfordres de begge af 
skæbnen, adskilt af tilfældigheder 
 
Evans, Nicholas: Hestehviskeren  
En 13-årig pige forulykker med sin hest. Begge overlever trods 
alvorlige skader, men eftervirkningerne af ulykken får helt 
uoverskuelige konsekvenser for forholdet mellem forældrene 



Fibiger, Mathilde: Minona + Brevveksling mellem Mathilde 
Fibiger og Meïr Aron Goldschmidt  
Lidenskabelig og intelligent roman om kærlighed, incest, skyld og 
tro. For alle der holder af intelligent, følelsesladet litteratur 
 
Flaubert, Gustave: Madame Bovary 
Den unge Emma længes efter et liv med romantik og luksus. For 
at undslippe sit provinsielle og småborgerlige middelklasseliv 
kaster hun sig ud i en nogle erotiske eskapader, alt imens hun 
opbygger en kæmpegæld og langsomt bevæger sig ud på et fatalt 
skråplan 
 
García Márquez, Gabriel: Kærlighed i koleraens tid 
En kærlighedsfortælling fra Colombia om en forsmået elsker, der 
må vente i mere end halvtreds år, før han får sin ungdomselskede 
 
Goethe, Johann Wolfgang: Den unge Werthers lidelser  
Klassisk romantisk kærlighedsroman om en ung mand, der begår 
selvmord, fordi hans elskede Lotte er gift med en anden 
 
Goodrich, Heddi: Fortabt i Det Spanske Kvarter  
Napoli ånder tungt og dragende, mens Heddi og hendes 
universitetsvenner bor i skyggen af byens forfald. Heddi er på flugt 
fra sin amerikanske fortid, og hendes elskede Pietro kæmper for 
at slippe for sin italienske families forventninger. Autobiografisk og 
fortættet kærlighedsroman for voksne 
 
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 
 
 
 



Gruen, Sara: Vand til elefanterne  
Som næsten uddannet dyrlæge går Jacob i chok, da han mister 
begge forældre ved en ulykke. Skæbnen bringer ham til et cirkus, 
hvor han bliver dyrepasser og hovedkulds forelsker sig i chefens 
kone 
 
Hamid, Mohsin: Exit West  
Magisk realistisk kærlighedshistorie. Saeed og Nadias hjemby i 
Mellemøsten er under belejring, og de flygter til den vestlige 
verden gennem magiske døre 
 
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 
 
Helleberg, Maria: Stormene : kærlighed og magt i 
reformationens Danmark 
Roman der foregår fra 1515 til 1544 i reformationstiden. Den unge 
adelskvinde Elisabeth forelsker sig hovedkulds i biskop Stygge 
Krumpen og trods enorm modstand og års ufrivllig adskillelse 
overlever kærligheden 
 
Hemingway, Ernest: Farvel til våbnene  
Tragisk kærlighedsaffære mellem en engelsk sygeplejerske og en 
amerikansk ambulancechauffør ved den italienske front under 1. 
verdenskrig 
 
Hertmans, Stefan: Konvertitten 
Forfatteren følger i fodsporene på en vaskeægte 
kærlighedshistorie om den unge kristne Vigdis, der af kærlighed til 
en rabbiners søn forlader alt, hun kender til. For læsere af 
historiske romaner med et tydeligt kærlighedstema 
 
 



Hettche, Thomas: Påfugleøen  
Marie, som er slotsfrøken og dværg, bor på Påfugleøen i floden 
Havel ved Berlin. Vi følger hendes liv og et trekantsdrama baseret 
på kærlighed og jalousi, mellem Marie, hendes bror Christian og 
vennen Gustav 
 
Hislop, Victoria: Tråden  
Op gennem det 20. århundrede sker der voldsomme ting i 
Thessaloniki. Først da næsten alt håb synes ude, kan de elskende 
Dimitri (den rige arving) og Katerina (hittebarnet) få hinanden 
 
Hoover, Colleen: Det var altid dig  
Morgan ønsker ikke, at hendes 16-årige datter, Clara, skal begå 
de samme fejl, som hun selv begik som ung. Men da den 
ultimative sorg og det største svigt rammer deres lille familie, 
søger de begge trøst hos de helt forkerte. Rørende 
kærlighedshistorie for alle, der elsker en god tåreperser 
 
Hope, Anna: Dansen  
Historisk kærlighedsroman der folder sig ud på et 
sindssygehospital i England i året 1911 blandt mentalt syge og 
mennesker anbragt af forsorgen. Mænd og kvinder holdes skarpt 
adskilt - undtagen ved fredagsdansen for særligt udvalgte 
patienter 
 
Højbjerg, Sanne Helene: Så længe fuglene flyver 
Mens Flora rydder op i sin ukendte, afdøde fars hus, støder hun 
på en papkasse med dødsannoncer og små fortællinger. En 
rørende historie om livslang kærlighed på afstand, ensomhed og 
død til især modne romanlæsere 
 
 
 
 
 



Isherwood, Christopher: Ene mand  
Følsom og poetisk roman, som fortæller historien om manden 
George. Han sørger over tabet af sin elskede, Jim, og føler sig 
ensom og udstødt af sin familie. For læsere af intellektuelle 
romaner med dybde 
 
Jacobsen, Sten: Vejen til Berlin 
Historisk roman om Karl, der drømmer om den store kærlighed, 
men som gang på gang må se sig svigtet af den attråede. For en 
moden læserskare, der holder af filosofiske kærlighedsromaner 
med en eksperimenterende skrivestil 
 
Johns, Ana: Kvinden i den hvide kimono  
To kvinder er på trods af adskillelse af oceaner og flere årtier 
uløseligt forbundet af hemmelighederne imellem dem. En 
kærlighedsroman om valg, fravalg og store beslutninger 
 
Juhl, Pernille: Sara & August 
Sara er jøde og kommer fra Berlin. August bor i Åbenrå og har 
nazisympatier. Efter krystalnatten mødes de to unge mennesker, 
og trods de afgrundsdybe forskelligheder forelsker de sig i 
hinanden. For voksne læsere af romantisk litteratur i en historisk 
ramme 
 
Keyserling, Eduard von: Bølger  
Doralice forelsker sig i maleren Hans, der skal portrættere hende, 
og forlader sin mand og sin grevindetilværelse. Men hvad med 
fremtiden? Og hvordan reagerer det tyske aristokrati? En fortættet 
sædeskildring og kærlighedsroman som vil glæde alle, der holder 
af klassikere 
 
 
 
 
 



Kihlman, Christer: Alle mine sønner  
Selvbiografisk roman om forfatterens oplevelse på en rejse til 
Argentina i 1976, hvor han opbyggede en nær relation til en ung 
prostitueret. Den har en række fine refleksioner over 
kulturforskelle og kærlighed. For dem, der tør give sig i kast med 
en lidt anderledes læseoplevelse 
 
Lefteri, Christy: Biavleren fra Aleppo  
En medrivende historie om krig, traumer, tab, kærlighed og håb til 
læsere af dramatiske og rørende romaner 
 
Lodahl, Mads Ananda: Sauna 
Smuk og gribende roman om Johan, som en dag møder den 
transkønnede William. De indleder er lidenskabeligt forhold, men 
kan det holde? For læsere af romaner, som omhandler kærlighed 
mellem homoseksuelle 
 
Madame Nielsen: Lamento : en kærlighedsroman  
Stærk og sanselig roman om voldsom forelskelse, svær kærlighed 
og forholdet mellem liv og kunst. For læsere af kunstneriske og 
poetiske romaner 
 
Mann, Klaus: På flugt mod nord 
Eksilroman om Johanna, der i 1930'erne flygter fra nazisternes 
terror i Tyskland til det høje nord i Finland. Her forelsker hun sig i 
godsejeren Ragnar, men snart tvinges hun til at vælge mellem 
individuel lykke og en højere ansvarlighed, mellem kærlighed og 
politik 
 
McConaghy, Charlotte: Til verdens ende 
Franny Lynch er stålsat på at følge de sidste havterner på deres 
sidste træk fra Grønland til Antarktis, og hun overtaler 
fiskeskipperen Ennis og hans brogede besætning til den farefulde 
sejlads. Til læsere af dramatiske kærlighedshistorier i en 
postapokalyptisk verden 



Miller, Madeline: Achilleus' sang  
Den eksilerede græske dreng Patroklos møder den jævnaldrende 
dreng og halvgud Achilleus. Deres venskab bliver med tiden til et 
varmt kærlighedsforhold, der dog bliver truet, da krigen imod Troja 
bryder ud, og de begge skal deltage i krigen ved siden af helte 
som Agamemnon, Odysseus og Ajax 
 
Mitchell, Margaret: Borte med blæsten 
Under den amerikanske borgerkrig kæmper den smukke og 
omsværmede Scarlett O'Hara for sit livs kærlighed. Splittet 
mellem to mænd - den, hun elsker, og den, som elsker hende - 
kæmper hun for at overleve krigens udfordringer. For læsere af 
klassiske slægts- og kærlighedsromaner 
 
Montefiore, Santa: Fyrtårnets hemmeligheder  
Smukke Caitlin døde i en mystisk brand og nu hjemsøger hun sin 
mand og børn, som hun ikke vil forlade. Men hendes sjæl bliver 
sort af jalousi, da manden Conor bliver forelsket i kvinden Ellen. 
Caitlin vil for enhver pris forhindre at de får hinanden 
 
Moyes, Jojo: Det sidste brev fra din elsker  
En romantisk fortælling om to forhold. Som journalist falder Ellie 
over et kærlighedsbrev og afdækker et kærlighedsforhold fra 
1960, hvor den nygifte overklassekvinde Jennifer har en affære. 
Ellie er selv ulykkeligt forelsket i en gift mand 
 
Moyes, Jojo: Mig før dig  
Servitricen Lou må modvilligt tage jobbet som personlig hjælper 
for Will, der er lam i stort set hele kroppen og som har meget 
svært ved at acceptere sit nye liv. De kommer dog begge til at 
forandre hinandens liv for altid 
Samhørende med: Efter dig og Stadig mig 
 
 
 



Obioma, Chigozie: Fuglenes gråd  
En fortælling om en mand der elsker for meget og om hans 
skytsånd der kæmper for hans sjæl 
 
O'Farrell, Maggie: Hamnet  
Dramatisk og intens fortælling om William Shakespeares familie 
og deres liv i Stratford-upon-Avon. For læsere af historiske 
romaner og indlevende skildringer af familieliv og sorg 
 
Ondaatje, Michael: Den engelske patient 
Kærligheds- og spændingsroman om oplevelser i den 
nordafrikanske ørken og under blitzen i London med 
udgangspunkt i fire menneskers møde da de sammen strander i 
en villa i Firenze mod slutningen af 2. verdenskrig 
 
Palmen, Connie: Du sagde det selv  
Roman om digterne Sylvia Plath og Ted Hughes' stormfulde 
ægteskab, fortalt med Hughes' stemme 
 
Pamuk, Orhan: Uskyldens museum 
Rigmandssønnen Kemal er forlovet med den rigtige pige, men 
møder en fjern og meget smuk kusine, som han bliver vildt 
forelsket i . Historien handler om denne besættelse, og hvad den 
gør ved hans liv. Men også om byen Istanbul 
 
Perrin, Valérie: Vand til blomster  
Poetisk og smuk fortælling om den elskværdige Violette 
Toussaint. For læsere af kærlighedsromaner, slægtsromaner og 
store fortællinger om livet og døden 
 
Perry, Sarah: Uhyret i Essex  
I 1893 ankommer den unge enke Cora til landsbyen Aldwinter i 
Essex, hvor folk lever i skræk for et søuhyre. Den lokale præst 
udfordrer hendes natursyn og stærke følelser opstår 
 



Richard, Emmanuelle: For at mærke huden 
Den navnløse, kvindelige jeg-person længes efter kærlighed og 
samhørighed efter et afsluttet forhold. Hun møder manden E som 
først frastøder hende, men langsomt udvikler de først et venskab 
og siden et kærlighedsforhold. Men er E stadig forelsket i sin 
ekskæreste? 
 
Qvortrup, Puk: Ind i en stjerne 
Puk er lykkelig, gravid i syvende måned og har en lille søn på 2 år, 
men pludselig falder hele hendes verden sammen, da hendes 
mand uventet dør. Hvordan skal livet nogen sinde blive et liv igen? 
 
Richman, Alyson: De elskende fra Prag  
Lenka og Josef mødes i Prag, lige inden 2. verdenskrig bryder ud. 
De forelsker sig og gifter sig hurtigt, men krigen splitter det unge 
par, da Josef får mulighed for at rejse til Amerika. En gribende 
roman om kærlighed og 2. verdenskrig. For læsere af historiske 
romaner 
 
Rooney, Sally: Normale mennesker 
Marianne og Connell er som skabt for hinanden, men de kan ikke 
selv se det. I stedet dissekerer de deres forhold i endeløse 
samtaler, hvor de både forstår og misforstår hinanden. 
Tilsyneladende er afstand i tid og sted en nødvendighed for 
gensidig og samtidig forståelse 
 
Sand, George: Valentine 
Dramatisk kærlighedsdrama mellem en adelsfrøken og en ung 
herre af bondeherkomst i 1800 tallets Frankrig 
 
Santopolo, Jill: Lyset vi mistede 
Den 11. september 2001 mødes Lucy og Gabe for første gang. 
De bliver forelsket, men skæbnen vil at deres veje skal skilles. 
Igennem de næste 13 år har de kun sporadisk kontakt, men Lucy 
tænker stadig på, om Gabe er den eneste ene 



Sendker, Jan-Philipp: At høre hjertet slå  
Julia Win er netop blevet færdig med sin juridiske 
embedseksamen, da hendes far forsvinder sporløst fra sit hjem i 
New York. Efter nogle år finder Julia en ledetråd i et ikke afsendt 
kærlighedsbrev til en burmesisk kvinde, hvilket fører Julia til 
Myanmar 
Samhørende med: Hjertets stemme og Det som hjertet husker 
 
Serrano, Claudia: Aldrig igen så tæt  
Den unge italienske kvinde, Antonia, forelsker sig voldsomt i den 
noget ældre Vittorio. Det ender ulykkeligt, men ud af det bristede 
hjerte vokser nye erkendelser og en roman frem. Sanselig, 
fortættet og fortvivlet kærlighedsroman for især kvindelige fans af 
sydeuropæiske, følelsesladede kærlighedsfortællinger 
 
Stambach, Scott: Den usynlige Ivan Isaenko  
Den multihandicappede Ivan Isaenko er vokset op på Mosyr 
Hospital for Alvorligt Syge Børn i Hviderusland. Ivans dage 
udfyldes med tidsfordriv, lige indtil den leukæmiramte pige Polina 
dukker op, og giver Ivan en mening med livet for første gang 
 
Stormgaard, Jørgen: Fortællersken  
Fortællersken er en kvinde, Andrée, som sidder på bænke rundt 
omkring i Paris og fortæller gribende historier. En dag møder hun 
den unge nordmand, Hans, og snart er det Hans som fortæller og 
Andrée som lytter 
 
Swift, Graham: Helligdag : en romance  
Jane Fairchild ser tilbage på sit levede liv, som har én ganske 
særlig dag som omdrejningspunkt. En bevægende og intens 
roman, der begynder med historien om et hemmeligt 
kærlighedsforhold og én ganske særlig martsdag i 1924 
 
 
 



Teige, Trude: Mormor dansede i regnen  
Tre generationer af kvinder og én mørk hemmelighed. En 
gribende roman om krig, hemmeligheder og kærlighed. For 
læsere af slægtshistorier og historiske romaner 
 
Timm, Uwe: Opfindelsen af currywursten 
Da anden verdenskrig går på hæld møder den unge Lena 
soldaten Hermann i de sørgelige rester af et krigshærget 
Hamburg. Kærligheden blomstrer mens der navigeres i 
efterkrigstidens virvar i Tyskland 
 
Tolstoj, Lev: Anna Karenina 
Roman fra kejsertidens Rusland om de store konflikter, en smuk, 
rigt gift kvinde kommer ud i, da hun forelsker sig lidenskabeligt i 
en anden mand 
 
Tseng, Jennifer: Mayumi og lykkens hav  
Den 41-årig bibliotekar, Mayumi, lever i et kærlighedsløst 
ægteskab, men så møder hun den 17-årige dreng og begiver sig 
ud i et lidenskabeligt eventyr 
 
Turgenev, Ivan: Forårsbølger 
Den midaldrende Ssanin tænker tilbage på, da han som 22-årig 
rejste fra Italien og hjem til Rusland. Under et ophold i Frankfurt 
forelsker han sig hovedkuls i den smukke Gemma, men i sine 
drifters vold træffer han et valg der får store konsekvenser 
 
Wharton, Edith: Uskyldens år  
Newland skal giftes med May, men forelsker sig i hendes kusine, 
der er vendt hjem fra Europa. Hun ligger i skilsmisseforhandlinger, 
og 1870ernes velhavere i New York er forargede 
 
 
 
 



Wung-Sung, Jesper: En anden gren  
Biografisk roman om mødet og forelskelsen imellem forfatterens 
kinesiske oldefar San Wung Sung og danske oldemor Ingeborg 
Danielsen 
 
Ørstavik, Hanne: Ti amo 
Det skulle have været en stor kærlighedshistorie, men 
kærligheden har fået en udløbsdato. Hun er flyttet fra Norge til 
Italien for at bo sammen med sin italienske kærlighed, men han 
rammes af en hurtigt voksende kræft, som han ikke vil kunne 
overleve. For læsere, der kan lide romaner om mennesker og 
parforhold 
 
 
 

Virkelighedens store kærlighedshistorier 
 
Andersson, Per J.: New Delhi-Borås : den utrolige historie om 
inderen, som cyklede til kærligheden i Sverige 
DK. 99.4 
Om den indiske Pikej, hans opvækst og det første møde med 
kastesystemet, og om hans forelskelse i en svensk pige, der 
resulterer i en cykeltur fra Indien til Sverige for at finde hende igen 
 
Barber, Lynn: An education 
DK. 99.4 
Selvbiografi, hvor den prisbelønnede britiske interviewer Lynn 
Barber (f. 1944) fortæller åbenhjertigt om sit liv, der blev præget af 
hendes affære som ganske ung med en meget ældre mand i 
1960'ernes London 
 
 
 
 



Carl & Marie : i kunst og i kærlighed  
DK. 99.4 
Gennem knapt 200 breve skildres kærlighedsforholdet mellem 
komponisten Carl Nielsen (1865-1931) og billedhuggeren Anne 
Marie Carl Nielsen (født Brodersen) (1863-1945), og konflikten 
mellem samliv og kunsteriske ambitioner 
 
Christensen, Lars Saabye: Min kinesiske farmor 
DK. 99.4 
Forfatteren tegner et levende portræt af sin slægt gennem fire 
generationer. I centrum står farmoderen Hulda og dennes mand, 
kaptajn Jørgen Christensen 
 
Fleischer, Tove: Kærlighed i kommunismens tid : et dansk liv 
i DDR 
DK. 99.4 
Tove Fleischers personlige beretning om, hvordan hun forelskede 
sig og frivilligt flyttede fra Århus til DDR, hvor hun levede som 
"Ossie" i 8 år 
 
Gilbert, Elizabeth: Spis, bed, elsk : en kvindes søgen efter det 
hele i Italien, Indien og Indonesien 
DK. 99.4 
Forfatteren rejser efter sin skilsmisse ud i verden: Italien, Indien 
og Indonesien. Hun genfinder sig selv i den italienske mad, den 
indiske meditation og den nye kærlighed i Indonesien 
Samhørende med: Gift : en kærlighedshistorie 
 
Lindhe, Kathinka: Sixten og Elvira : historien om et mord  
DK. 99.4 
Historien om Sixten Sparre og den unge Elvira Madigan fortalt af 
en slægtning. Bogen giver en grundig gennemgang for dem der 
ikke kender til historien og ny information om myten til kenderne 
 
 



Nelson, Maggie: Argonauterne  
DK. 99.4 
Personlig erindringsbog med fokus på forfatterens 
kærlighedshistorie med den transkønnede kunstner Harry Dodge. 
Hendes personlige beretning forbindes med en indre dialog med 
andre tænkeres og forfatteres tanker om bl.a. queer teori, køn, 
seksualitet, ægteskab og moderskab 
 
Nybo, Mette Bording: Frygt ikke - elsk kun : om at gribe livet 
efter et tab  
DK. 99.4 
En intens og reflekterende beretning om at søge ny kærlighed og 
trøst i sorgen over ægtemandens død. Primært for yngre 
sørgende, der har mistet deres livsledsager 
 
Turner, Tina: Mit livs kærlighed 
DK. 99.4 
Sangerinden Tina Turner (f. 1939) fortæller om at være en naiv 
pige fra landet der bliver superstjerne, og om forholdet til den 
voldelige Ike Turner og til sit livs kærlighed, tyskeren Erwin Bach. 
Om at finde styrke i buddhismen og det spirituelle liv, og reflektion 
over sygdom og alderdommen 
 
 


