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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. Al kærligheds begyndelse
er – på trods af den barske historie – en smuk og poetisk roman. Radio Eins kalder bogen ”et mesterværk” og
skrev at ”bogen, dens lyde, personer og historie berører læseren dybt”. «Hun er en af de vigtigste forfattere de
senere år, hendes talent er enormt, og hendes stemme kan ikke forveksles med nogen anden.» – Die Welt
"Judith Hermann er uden for diskussion en af tidens største tyske prosaister.” Berlingske 6 stjerner «Stor

prosa om det indre liv bag havelågen.» – Politiken 5 stjerner

 

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.
Al kærligheds begyndelse er – på trods af den barske historie – en

smuk og poetisk roman. Radio Eins kalder bogen ”et mesterværk” og
skrev at ”bogen, dens lyde, personer og historie berører læseren
dybt”. «Hun er en af de vigtigste forfattere de senere år, hendes

talent er enormt, og hendes stemme kan ikke forveksles med nogen
anden.» – Die Welt "Judith Hermann er uden for diskussion en af

tidens største tyske prosaister.” Berlingske 6 stjerner «Stor prosa om
det indre liv bag havelågen.» – Politiken 5 stjerner
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