
  

Kjærlighet  

Aud Jorunn Aano 
sine favoritter 

84, Charing Cross Road 
Helen Hanff 
 

Det hele startet med en uskyldig  
forespørsel om en sjelden antikvarisk 
bok fra den frekke, overlegne New 
York-forfatterinnen Helene Hanff til 

et lite, men tradisjonsrikt antikvariat i London 
rett etter annen verdenskrig. Etter hvert som 
brev og bøker krysset Atlanteren, ble et strengt 
formelt forhold mellom en bokelskende  
amerikanerinne og den etter hvert ikke fullt så 
britisk korrekte Frank Doel i antikvariatet.  
Boken kom ut i Amerika i 1970 og ble  
umiddelbart en internasjonal suksess.  

Høytleseren  
Bernhard Schlink 

 
Som 15-åring møter Michael Berg 
den 35 år gamle Hanna Schmitz, en 
robust og vakker kvinne. Møtet blir 
skjebnesvangert for dem begge. En 

lang vår og en het sommer varer det hemmelige 
kjærlighetsforholdet. En dag er hun plutselig 
borte, og Michael begynner å undre seg: Hva 
vet han egentlig om Hanna? Fint lite, skal det 
vise seg … Høytleseren er en fengslende og klok 
fortelling om å gjøre valg, om hvordan 
mennesker  handler i ekstreme situasjoner – og 
i hverdagen.  

Kjærlighet i koleraens tid  
Gabriel Garcia Marquez 

 

En av de fineste kjærlighets-
romanene som er skrevet på spansk 
og et av høydepunktene i 
nobelprisvinner Gabriel García 

Márquez'   diktning. Under forsøket på å fange 
en rømt papegøye faller doktor Juvena Urbino 
ned fra en stige og dør. Slik blir Fermina Daza 
enke. Allerede morgenen etter likvaken tropper 
den 76-årige Florentino Ariza opp hos henne. 
Etter at Fermina avviste ham for nøyaktig 51 år, 
9 måneder og 4 dager siden, har han vært 
besatt av henne. Herfra nøster García Márquez 
opp den vel 50 år lange historien, en stor og 
frodig fortelling om det mest altoppslukende 
av alt: kjærligheten og dens mange 
avtegninger.  Beretningen om Fermina Daza, 
doktor Urbino og Florentino Ariza er en av de 
fineste  kjærlighetsromaner som er skrevet på 
spansk.   

 

Finn flere lesetips: 

Stolthet og fordom              
Jane Austen 

 

Handlingen foregår på den engelske 
landsbygda på 1800-tallet. Elizabeth 
er en av fem søstre. De daglige 
gjøremål består av sang, piano og 

daglige visitter, og søstrenes mor er svært   
opptatt av å få døtrene godt gift. Da Mr Bingley 
flytter til Netherfield, og Elizabeth  møter hans 
venn Mr Darcy, bestemmer hun seg for å 
mislike ham, til tross for at han er  både flott og 
attraktiv. Denne feilvurderingen kan i sin 
tåpelighet bare måle seg med Darcys egen 
arrogante stolthet. De første inntrykkene må 
imidlertid etter hvert vike plassen for ekte 
følelser.  



 

Det grådige hjerte 
Bjørg Vik 
 
Novellesamlingen «Det grådige  
hjerte» ble utgitt i 1968, og i 1970 
kom romanen «Gråt elskede mann». 
Det var med «Det grådige hjerte» at 
erotikken kom. Vik skrev om      

kjærlighetsforhold og hvordan kvinner opplever 
sin seksualitet. Dette ble sterk kost for en del 
kritikere. Det var ikke først og fremst de  
erotiske skildringene de tok anstøt av, men at 
de fleste av novellene var sett fra en kvinnes 
synsvinkel. At kvinnene var de aktive og sterke i 
forholdene var uvant i norsk litteratur. Boka 
skapte sterk debatt både i og utenfor 
avisspaltene og Bjørg Vik ble lest av flere enn 
noen gang. 

Utdrag fra intervju: http://litteraturgarasjen.datasenter.no/?p=2115 

Danseren 
Colum McCann 
 
En kald vinterdag i en liten russisk 
by. En seksårig gutt danser for de 
sårede soldatene som har kommet 
hjem fra andre verdenskrig. Han er 

ustø, holder på å falle, likevel dirrer den lille  
forestillingen av en intensitet som for et  
øyeblikk får tilskuerne til å glemme smertene. 
Tretti år senere har Rudolf Nurejev danset i 
Moskva, Paris, London, New York. Han har 
opptrådt for president Kennedy, Marlene  
Dietrich og Mick Jagger. Han lever på  
champagne og kokain, elskerne står i kø i 
kulissene, tre stykker venter i badekaret.  
Hjemme i Russland er han dømt til 7 års 
straffarbeid for landssvik. Der får moren, faren 
og søsteren kjenne medaljens bakside. 

Kvinnen som kledte seg for 
sin elskede 
Jan Wiese 
 
På et middelaldertorg i Italia kler en 
kvinne seg naken for sin elskede. Og 
den elskede vet å gjengjelde denne 

kjærlighetserklæring. Men hvordan har denne 
historien havnet og blitt glemt i Vatikanets  
enorme bibliotek? En dag finner en ensom    
bibliotekar de glemte fortellingene. Beretninger 
om underet, om kjærlighet og lengsel, hovmod 
og fristelse. Om kunsten og virkeligheten. Da 
bibliotekaren gir seg i kast med papirene fra 
Vatikanet, blir resultatet skjebnesvangert.    
Kvinnen som kledte seg naken for sin elskede 
var Jan Wieses debutroman, og den fikk en  
strålende mottakelse da den kom ut i 1990.  

Gulldronning, perledronning 

Margaret Skjelbred 
 
Signhild nøster opp trådene og  
forteller om sommeren da hun var 
sju. Den sommeren Nattbildet   
begynte å vise seg midt på dagen, da 
morfaren var alt hun visste og hun 

bare så vidt kunne ane alt hun hadde glemt. 
Den sommeren da morfaren forsøkte å lokke 
henne ut av Berget det Blå med sine eventyr og 
fortellinger. Om morfarens ekteskap med Signe, 
om et svik som aldri kan gjøres godt igjen og en 
reise til den andre siden av jorda. Minnene og 
fortellingene berettes varsomt, varsomt, og  
avdekker en sterk historie om et forsømt barns 
tilbaketrekking fra verden og en voksens evne til 
å dra barnet ut igjen. En roman om å være barn 
og å være voksen, om hvordan minner og  
fortellinger som griper inn i hverandre og i  
hverdagen, og et finstemt og rørende portrett 
av forholdet mellom en gammel mann og hans 
datterdatter som leseren sjelden vil glemme.  

Den unge Werthers lidelser 
Johann Wolfgang von Goethe 
 
Unge Werthers lidelser er kanskje 
verdens mest berømte 
kjærlighetsroman. En ung, følsom 
mann kommer på et besøk til en 

liten tysk landsby og forelsker seg i den yndige 
Lotte. For sent oppdager han at Lotte skal gifte 
seg med Albert. Werther klarer ikke å holde 
tilbake sin besettelse, og etterhvert slites han i 
stykker av denne ikke-gjengjeldte kjærligheten. 
Denne brevromanen fra slutten av 1700-tallet , 
en «bekjennelsesroman», skapte en diskusjon   
omkring selvmord. Men boken, som er skrevet i 
et høystemt og poetisk språk, er også en stor, 
liten tekst om en kunstnersjels fremmedfølelse, 
og en skarp tekst om å ikke mestre sitt eget liv. 

Tørk aldri tårer uten 
hansker 
Jonas Gardell 

     
Kjærligheten er første bok i en roman-
serie på tre. Den handler om da aids 
kom til Sverige og Stockholm på 80-

tallet. Da Rasmus går av toget på 
Centralstationen i september 1982, legger han 
lille Koppom bak seg, for aldri mer å skulle 
vende tilbake til barndommens trakter. Ung og 
vakker kaster han seg ut i de homofiles 
Stockholm. Benjamin er med i Jehovas vitner. 
Ivrig går han fra dør til dør for å forkynne Guds 
ord. Han er tilsynelatende urokkelig i sin tro - 
helt til den dagen han ringer på hos Paul, den 
varmeste, morsomste og mest skrullete 
homoen Gud   noen gang har skapt. På selveste 
julaften, når snøen faller lett over byen, møtes 
Rasmus og Benjamin, og ingenting skal noen 
gang bli som før for de to. NRK viste 
seriesuksessen fra SVT høsten 2013.   


