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Kærlighed er et under, der ikke kan beskrives - sådan lyder myten. Men i denne bog tager etnologen Sarah
Holst Kjær alligevel livtag med tilværelsen måske største spørgsmål: Hvad er kærlighed?

Kærlighed er et kulturelt og socialt fænomen - bundet af tid og sted. Men vi tror også på ægte kærlighed, der
overstiger alt. Kærlighed er den gode, spontane, intense og gengældte følelse rettet mod et andet menneske.
Men negative følelser som misundelse, ensomhed og jalousifølelser er også en del af kærlighedens kompleks.
Kærlighed er et biprodukt af det troende og religiøse menneskes emotionelle forhold til Gud. Men kærlighed

er også et hverdagsprojekt, hvor weekendturen til Paris er det nye ritual: Måske forguder vi kæresten,
ægtefællen, vennen eller barnet, når vi taler om ægte kærlighed?

Bogen udsætter kærlighed for kulturanalysens greb og henter eksempler alle de steder, hvor følelsen optræder
- fra filosofi, litteratur, populærkultur, terapi- og selvhjælpslitteratur til reklamer.
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