
Garcia Márquez, Gabriel:  
Kærlighed i koleraens tid 
Samleren 2008. - 431 sider 

En kærlighedsfortælling fra Colombia om en forsmået elsker, 

der må vente i mere end halvtreds år, før han får sin ung-

domselskede . 

 

 

 

 
Pamuk, Orhan: Uskyldens museum 
Gyldendal, 2011. -  518 sider 

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.  
 
 
 
Dostojevskij, F. M.: Idioten 
Rosinante, 2010. -  843 sider 

Skildring fra Skt. Petersborg af epileptikeren fyrst Mysjkin, 

der har Kristi egenskaber, godhed og renhed, som ideal. Han 

vælger mellem to kvinder, og da hans udkårne myrdes, bliver 

han sindssyg. 

 
 

 
Hemingway, Ernest: Hvem ringer klokkerne for? 
Lindhardt & Ringhof 2000 -  574 sider 

Om et kærlighedsforhold mellem en amerikansk frivillig og 

en spansk pige, der opstår i en guerillagruppe under den 

spanske borgerkrig 1936-39. 
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Alle tiders  
kærlighedsromaner 



Butler, Sarah: Ti ting jeg har lært om kærlighed 
Lindhardt & Ringhof 2013. - 331 sider 

Alice vender hjem til sin fars begravelse. Hun sørger stadig over 

forholdet til Kal, der gik i vasken. En hjemløs mand dukker op, og 

Alice aner ikke, at Daniel i virkeligheden er hendes biologiske far. 

De to rastløse mennesker finder en sær samhørighed og kan må-

ske omsider komme videre. 

. 

 
Delacourt, Grégoire: Ønskelisten 
Hr. Ferdinand, 2013. - 206 sider 

Jocelyne Guerbette levet et såkaldt almindeligt liv i en mindre 

fransk provinsby, sammen med ægtemanden Jocelyn. Jocelyne 

har en lille sybutik og blogger om syning, men drømmer om no-

get mere. En dag vinder hun 18 millioner Euro i Lotto og livet ta-

ger en overraskende drejning. 

 

 
Dragnic, Natasa: Hver dag, hver time 
Gyldendal, 2013. -227 sider 

Drengen Luka besvimer af betagelse, da han får øje på Dora, den 

nye pige i børnehaven. Hun vækker ham med et kys, og de bliver 

uadskillelige. Skæbnen skiller dem ad, men som voksne krydser 

deres spor igen. 

 

 

 
Duras, Marguerite: Elskeren fra Nordkina 
Lindhardt & Ringhof  2011. - 651 sider 

I sin kontroversielle selvbiografiske skildring beretter Knausgård 

om sit dilemma mellem at være uforstyrret, ambitiøs forfatter og 

samtidig være familiefar med kone og tre børn .  

 
 

Alle tiders kærlighedsromaner 

Hislop, Victoria: Tråden 
Bazar  2013, -  533 sider 

Op gennem det 20. århundrede sker der voldsomme ting i Thes-

saloniki. Først da næsten alt håb synes ude, kan de elskende 

Dimitri (den rige arving) og Katerina (hittebarnet) få hinanden. 

 

 

 

 
Austen, Jane: Stolthed og fordom 
Lindhardt & Ringhof, 2006. - 402 sider 

Originaltitel: Pride and prejudice Engelsk herregårdsroman fra 

Hertfordshire omkring år 1800 om trængler og glæder i en fami-

lie med fem giftefærdige døtre. 

 

 

 

 
Bronte, Emily: Stormfulde højder 
Høst, 2001. - 334 sider 

Kærligheden mellem Catherine og hittebarnet Heathcliff be-

stemmer skæbnen for en slægt fra Yorkshire i begyndelsen af 

1800-tallet.  

 

 

 

 
Grøndahl, Jens Christian: Lucca 

Rosinante, 2002. - 404 sider 

Ved en bilulykke bliver den 32-årige Lucca blind. På hospitalet 

opstår der mellem hende og lægen Robert en fortrolighed, som 

for dem begge betyder ny indsigt i deres livs valg og undvigelser. 

 

 


