
Kärleksboktips 

 
Kärleksboktips för både stora och små! 

 

För vuxna 

Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult 
av Astrid Lindgren  

 

Astrid Lindgren berättar den sanna historien om sina föräldrars livslånga kärlekssaga. Som hon själv säger är det 
”en kärlekshistoria som rymmer mer kärlek än jag någonsin läst i böcker”.  

  

Guds barmhärtighet (första delen i trilogin Vargskinnet) 
av Kerstin Ekman 

 

 Barnmorskan Hillevi är hemligt förlovad med prästen Edvard, och när han får tjänst i en församling i Jämtlands 
inland söker hon arbete i närheten. Edvards intresse verkar dock svalna, och hon känner sig ensam och 
övergiven i den ovana och fattiga omgivningen, men en man från bygden lyckas uppväcka helt nya och 
oväntade känslor hos henne. En varm kärlekshistoria i en oglamorös miljö! 

  

Lev Tolstoj 
av  Anna Karenina 

 

Den vackra överklasskvinnan Anna Karenina går på bal och träffar greve Vronskij, som är mycket mera 
spännande än hennes tråkige man. De blir passionerat förälskade, men deras kärlek har ingen framtid i 
dåtidens ryska samhälle. En klassisk kärlekshistoria, men också en berättelse om en kvinna som är ett offer för 



sin tids konventioner. Hennes öde, valet mellan  familjen och barnet eller den stora passionen, är kanske ändå 
inte så långt från vår tid? 
Tipsare: Lena Angviken, bibliotekarie 

  

Svindlande höjder  

av Emily Brontë  

 

Den engelska litteraturens största kärleksroman!  
Romanen utspelar sig på de ödsliga hedarna i Yorkshire under sent 1700-tal. 
Den handlar om föräldralöse Heathcliff och hans passionerade förälskelse i Cathrine Earnshaw. En 
kärlekshistoria med mycket dramatiskt förlopp. 
Emily Brontës enda roman utkom 1847 och är fortfarande oförglömlig. 

  

Projekt Rosie  
av Graeme Simsion 

 

Projekt Rosie är en berättelse om Don, en 39-årig forskare vid ett universitet i Australien.  
Don är en udda man som pedantiskt lever efter ett tidsschema indelat i minuter och sekunder och har svårt 
med sociala relationer. Han bestämmer sig för att gifta sig med hjälp av ett detaljerat frågeformulär som han 
skapar själv. Då kommer Rosie in i bilden och vänder upp och ner på hans liv. 
Denna bok är inte bara charmig och kul utan mycket tankeväckande och klok. Skriven med mycket kärlek. Man 
vill verkligen träffa Don och Rosie! Min favorit! Tipsare: Stina Berglund, bibliotekarie Bokbussen 

  

Torka aldrig tårar utan handskar 
av Jonas Gardell 

 

Rasmus lämnar det lilla Koppom för det stora Stockholm och tänker aldrig återvända. Benjamin är Jehovas 
vittne och går från dörr till dörr för att predika om Gud. På julaftonskväll, när det snöar över staden, träffas 



Rasmus och Benjamin, och inget blir som förr igen. 
Tipsare: Jenny Olsen, bibliotekarie 

  

Happy holiday 
av Bodil Sjöström 

 

Boken handlar om Lena och Maggan som lever i en relation. Parets hund Lukas dör, vilket medför att 
bortträngda minnen och känslor tar plats i Maggan igen. På väg till Thailand vaknar hon efter ett antal drinkar 
av att Christian, som dog i hiv i början av 90-talet, sätter sig bredvid henne. 
Läs även första boken om Lena och Maggan som heter Route 66 går till Trollhättan. 

  

Kärlek, vänskap, hat  
av Alice Munro  
Ljudbok 

 

Lyssna när Frida Berger läser noveller om äktenskapet och drömmen om tvåsamhet. Finns även som bok. 
Tipsare: Petra Ljungberg, barnbibliotekarie 

  

Ungdomsböcker 

Förr eller senare exploderar jag 
av John Greene 

 

Det här är en berättelse om att vara ung och leva med cancer, men framför allt är det en historia om kärlek, 
liv och död - och om Hazel och Augustus. 
Tipsare: Jenny 

  

Blunda och hoppa 
av Sarah Dessen 

 



En ungdomsbok som handlar om 18-åriga Remy som tycker att relationer ska vara korta och utan engagemang. 
Hon har ingen tillit till människor och är expert på att göra slut. Så träffar hon Dexter, en musikerkille som inte 
alls är hennes typ. Och inget blir alls som hon tänkt sig. 
Tipsare: Petra 

Hur kär får man bli? 
Expert på att rodna 
av Katarina von Bredow 

 

När det gäller böcker om kärlek måste jag nämna Katarina von Bredow. Hon har skrivit flera böcker där 
kärleken står i centrum. Ofta den förbjudna kärleken. 
Hur kär får man bli handlar om Katrin som är förälskad i Adam. En förälskelse som verkar vara besvarad. Men 
det är också en omöjlig kärlek på grund av att Adam ”tillhör” Katrins bästis Frida. Expert på att rodna handlar 
om 14-åriga Natalie som flyttar ut till landsbygden med ny skola och nya kamrater när hennes mamma flyttar 
ihop med en ny man. På köpet får Natalie också en ny ”bror”, Jerker. Och hon blir kär. 

Regn och åska 
av Håkan Lindquist 

 

Oscar, som går på gymnasiet, åker med sin mamma på semester till Tallin. I staden träffar Oscar Rein och med 
en gång känner de att det finns något speciellt dem emellan. Oscar måste åka tillbaka till Sverige men killarna 
håller kontakt med varandra tills dess Oscar kan resa tillbaka till Estland för att träffa Rein igen.  
Tipsare: Martina 

 

För barn, 6-9 år 

Vara ihop 
av Marie Oskarsson 

 

Det finns fem böcker om Jack och kärleken som passar perfekt för de lite yngre: Fråga chans, Vara vänner, 
Kärleksakuten, Fråga chans igen och Vara ihop.  
I del fem är Jack och Emilia tillsammans. Men Jack undrar: nu när man är ihop, vad gör man då? Är det någon 
skillnad mot när man är kompisar? 
Tipsare: Petra 



   


