Tema
Kærlighed

12 bøger

Om tro, håb og kærlighed

”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem
er kærligheden.”
Udsagnet er næsten 2.000 år gammelt, men viser bare at
kærligheden altid har været noget, der betyder meget for os
mennesker.
Kærligheden kommer i mange former, fra den ubetingede
kærlighed til familien, den platoniske kærlighed til vennerne,
til den kærlighed der giver os sommerfugle i maven og varme i
kinderne, men også i en version der giver ondt i maven og tårer.
Her får du 12 forslag til gode bøger der handler om de
forskellige versioner af kærlighed.

Anna og det franske kys
af Stephanie Perkins:
Amerikanske Anna kan ikke et ord fransk,
da hendes far ud af det blå sender hende på
kostskole i Paris.
Mødet med den charmerende og flotte St.
Clair får Annas følelser til at vokse men er
de blot venner?
1. bog i serien
Find bogen i Ungdomsafdelingen under P

Mig før dig
af Jojo Moyes:
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.
Find bogen i Romaner under M

Fra og med dig
af Mhairi McFarlane:
Anna Alessi er en veluddannet og smuk
singlekvinde, som dater på livet løs. I folkeskolen var hun ekstremt overvægtig og blev
mobbet groft. Da hun konfronteres med
skolens værste bølle, bliver der lukket op for
alle de godt gemte følelser.
Find bogen i Romaner under M

Vintersolhverv
af Rosamunde Pilcher:
Efter et ophold i en landsby flytter Elfrida,
der er pensioneret skuespiller, til Skotland
med en ny ven, der er blevet enkemand.
Sammen med ligesindede får de atter hold
på tilværelsen.

Find bogen i Romaner under P

Borte med blæsten
af Margaret Mitchell:
Slægts- og kærlighedsroman fra de
amerikanske sydstater under borgerkrigen,
og om den omsværmede Scarlett O’Hara
mellem hendes livs to mænd.

Find bogen i Romaner under M

Vores sjæle om natten
af Kent Haruf:
Den 70-årige Addie Moore bor alene og
har svært ved at falde i søvn. En aften i maj
aflægger hun sin nabo, enkemanden Louis,
et uventet besøg. Dagen efter pakker Louis
sin pyjamas og tandbørste.

Find bogen i Romaner under H

Eleanor og Park
af Rainbow Rowell:
Outsiderne Eleanor og Park er tvunget til at
sidde ved siden af hinanden i skolebussen.
Som dagene går blomstrer en smuk og fin
forelskelse op. Omverdenen modarbejder
forholdet og den første forelskelse er ikke
ment til at vare evigt, eller?
Find bogen i Ungdomsafdelingen under R

Overtalelse
af Jane Austen:
Unge Anne Elliot på 19 år tvinges af sin
familie til at afvise den fattige søofficer Frederick Wentworth. Otte år senere, da hun
er 27 år, møder hun ham igen og er stadig
forelsket i ham. Men han er ikke kommet
sig over hendes afvisning.

Find bogen i Romaner under A

”

Fra deres bekendtskab blev indledt, til det var
forbi, var der kun gået nogle få måneder, men
Annes andel af smerten sluttede ikke med
nogle få måneder
- Jane Austen, Overtalelse

”

Hun vendte sig i sengen for at slukke lampen,
og igen kiggede han på hendes lyse hår og bare
skuldre i lyset, og så tog hun hans hånd i mørket,
sagde godnat, og snart var hun faldet i søvn
-Kent Haruf, Vores sjæle om natten

Et lille liv
af Hanya Yanagihara:
Fire unge mænd, fire gode venner, forsøger
at finde fodfæste i New York. Kunstneren JB,
arkitekten Malcolm, skuespilleren Willem
og advokaten Jude. Men romanen skifter
karakter og forankrer sig i Jude og langsomt
trævles Judes hårde og brutale opvækst op.
En opvækst, der truer med at ødelægge den
voksne Jude.
Find bogen i Romaner under Y

Det litterære apotek
af Nina George:
Jean Perdu ejer en flydende bogbutik i Paris
og har længe hjulpet andres nødstedte følelser, men nu må han dog efter 20 år
endelig forsøge at kurere sit eget knuste
hjerte.

Find bogen i Romaner under G

Bridget Jones - vild med ham
af Helen Fielding:
Bridget Jones er nu 51, enke og mor til to
mindre børn. Hun er stadig lige forvirret,
men nu skal det være: Hun vil tabe sig, på
Facebook og Twitter, finde en kæreste og et
arbejde
4. del af serien Bridget Jones’ dagbog
Find bogen i Romaner under F

Hvis du ku’ se mig nu
af Cecilia Ahern:
Elizabeths liv er retlinet og regelmæssigt, indtil søsterens kaos breder sig til
hende, og hun overtager sin seksårige
nevø Luke. Han har en voksenven, som
ender med også at træde ind i Elizabeths
kærlighedsliv.
Find bogen i Romaner under A

”

Vi kendte hinanden ud og ind. Mark var en
gentleman, og jeg nærede ubetinget tillid til ham
og mødte verden fra dette trygge ståsted. Det var
som at udforske havets skræmmende dyb inde
fra vores trygge lille ubåd. Og nu … nu er alting
skræmmende, og intet vil føles trygt igen
– Helen Fielding, Bridget Jones - vild med ham
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