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Al kærligheds begyndelse Judith Hermann Hent PDF Al kærligheds begyndelse er Judith Hermanns første
roman og handler om stalking. Stella, en sygeplejerske sidst i trediverne, møder Jason, en travl

bygningshåndværker, i et fly. Hun lider af flyskræk, og han holder hende i hånden. Så springer romanen fire-
fem år frem i tid. De to er blevet gift, har fået datteren Ava og bor nu i et hus i udkanten af byen. Stella

arbejder som hjemmesygeplejerske for nogle ældre mennesker, og Jason er på grund af sit arbejde ofte væk i
ugevis. En dag, hvor Stella er alene hjemme, ringer det på døren: en ung mand, hun ikke kender, vil tale med

hende. Hun lukker ham ikke ind. Men næste dag kommer han tilbage. Og næste dag. Og han lægger
mærkelige breve til hende og skriver endda sit eget navn på deres postkasse. Manden er en såkaldt "stalker",

en intelligent, men psykisk syg ung mand, som bor i et hus længere nede ad vejen.

"Judith Hermann er en af den yngre tyske litteraturs mest særprægede og fascinerende stemmer. Efter tre
fremragende novellesamlinger sprang hun for et par år siden ud som romanforfatter, og Al kærligheds

begyndelse, som hendes første roman altså er kommet til at hedde på dansk, er et lille fortættet mesterværk,
glimrende oversat af Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad. På udsøgt raffineret vis forener forfatteren den
poetisk-præcise hverdagsrealisme med gyserens snigende underminering af trygheden." – Jørgen Johansen,

Berlingske, ******

"Judith Hermann regnes af mange for en af de absolut bedste forfattere i den yngre afdeling af tysk litteratur.
Hendes første tre bøger er novellesamlinger, men med Al kærligheds begyndelse har hun taget hul på

romangenren. Bogen, der udkom for to år siden og nu er oversat til dansk, er på trods af sin ubehagelige
historie en elegant, og stedvis poetisk, psykologisk spændingsroman om at være forfulgt, om at være udsat

for stalking." – Christian Johannes Idskov, Politiken, ♥♥♥♥♥

 

Al kærligheds begyndelse er Judith Hermanns første roman og
handler om stalking. Stella, en sygeplejerske sidst i trediverne,
møder Jason, en travl bygningshåndværker, i et fly. Hun lider af
flyskræk, og han holder hende i hånden. Så springer romanen fire-
fem år frem i tid. De to er blevet gift, har fået datteren Ava og bor nu
i et hus i udkanten af byen. Stella arbejder som hjemmesygeplejerske
for nogle ældre mennesker, og Jason er på grund af sit arbejde ofte
væk i ugevis. En dag, hvor Stella er alene hjemme, ringer det på
døren: en ung mand, hun ikke kender, vil tale med hende. Hun

lukker ham ikke ind. Men næste dag kommer han tilbage. Og næste
dag. Og han lægger mærkelige breve til hende og skriver endda sit
eget navn på deres postkasse. Manden er en såkaldt "stalker", en
intelligent, men psykisk syg ung mand, som bor i et hus længere

nede ad vejen.

"Judith Hermann er en af den yngre tyske litteraturs mest
særprægede og fascinerende stemmer. Efter tre fremragende
novellesamlinger sprang hun for et par år siden ud som

romanforfatter, og Al kærligheds begyndelse, som hendes første



roman altså er kommet til at hedde på dansk, er et lille fortættet
mesterværk, glimrende oversat af Judyta Preis og Jørgen Herman
Monrad. På udsøgt raffineret vis forener forfatteren den poetisk-

præcise hverdagsrealisme med gyserens snigende underminering af
trygheden." – Jørgen Johansen, Berlingske, ******

"Judith Hermann regnes af mange for en af de absolut bedste
forfattere i den yngre afdeling af tysk litteratur. Hendes første tre
bøger er novellesamlinger, men med Al kærligheds begyndelse har
hun taget hul på romangenren. Bogen, der udkom for to år siden og
nu er oversat til dansk, er på trods af sin ubehagelige historie en

elegant, og stedvis poetisk, psykologisk spændingsroman om at være
forfulgt, om at være udsat for stalking." – Christian Johannes Idskov,

Politiken, ♥♥♥♥♥
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