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Kærlighed osv. Julian Barnes Hent PDF Forlaget skriver: Kærligheden osv. er en samtaleroman og en
trekantshistorie som hovedsageligt fortælles af dens tre hovedpersoner: kvinden Gillian og hendes to mænd
Oliver og Stuart. I løbet af romanen henvender de sig både direkte læserne og til romanens øvrige personer.

De tre har en sprængfarlig fortid sammen hvisker deres hemmeligheder ud og gør hvad de kan for at
overbevise læseren om deres version af sandheden - om hvad der egentlig skete dengang Stuart var gift med
Gillian indtil Oliver hans bedste ven stak af med hende. Oliver og Gillian er stadig gift og bor i London med
to børn men ægteskabet kører på pumperne - og nu vender Stuart tilbage fra Amerika efter ti år og et opløst
forhold. Julian Barnes har på ny skrevet et pletskud af en roman. En sædeskildring en fin psykologisk
fortælling en moralsk komedie om tre personers forhold til hinanden og til "sandheden". Der er meget der
ikke siges - og det der bliver sagt befinder sig et sted mellem tilsløring og selvbedrag. Som læser er man
tilsyneladende hele tiden et hestehoved foran de implicerede - man ved eller tror at vide hvad Stuart i

virkeligheden er ude på hvad Gillian dybest set ønsker sig og hvad der for evigt vil være skjult i Olivers helt
personlige fortolkning af virkeligheden...

Er det hele inklusive de rigeligt mange bipersoner blot begavet underholdning om parforholdets håbløshed og
komik? Jeg synes at Kærlighed osv. er bedre end som så selv om det første allerede er godt nok også

uhyggeligere fordi Barnes borer dybt i menneskers selvbedrag og magtstræb i selv de mest private forhold og
gør det på en tindrende intelligent måde (...) Lyt selv og ny den fremragende oversættelse« 

- Weekend-avisen
En for så vidt ganske banal erotisk komedie et beskedent kammerspil der imidlertid ikke bare bæres oppe

men når anselig flyvehøjde af Barnes uforlignelige sproglige mesterskab og evne til at præsentere
psykologiske indsigter med antydningens kunst« - Jyllands-Posten
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