
Kärlekstemat

” ´Tjena!’
En okänd kille. äldre, mycket äldre, kanske till och med arton. Väldigt snygg, trendig 
välvårdad, i alla fall en annan sort. Ida brukar inte gilla den sorten, men...ja, hon kan inte 
neka till att det är något filmstjärneaktigt över honom och det är ju inte fel. [...]

Hon tittar i hans ögon. De säger att han vill ha henne. De får henne att känna sig som en 
kvinna, inte en värdelös liten skitunge som inte är bra på något förutom att käfta.
Kanske är Lukas han som det bara finns en av.
utanför Idas port ber ha om hennes telefonnummer. När hon inte svarar tar han upp ett 
visitkort ur fickan.
‘Eller ring mig’
Hon undrar varför han har ett visitkort när bara pluggar, men säger inget. Han lutar sig 
fram och kysser henne. Hon besvarar kyssen. Så lösgör hon sig och skyndar sig in.”
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (s.72-75)

Sidorna 72, 73 och 74 handlar om när Ida för första gången träffar Lukas på en fest. Ida 
ser först inget intressant men de började få bra kontakt. Visst båda var lite halv fulla men 
Ida såg att Lukas verkligen ville ha henne. Inte som en liten skitunge utan som en riktig 
kvinna. Ida förstod att Lukas var riktigt förtjust i henne och även hon började att gilla 
honom även fast hon inte visste det. Kvällen slutade med ett telefonnummer från Lukas 
och en kyss.
Här är början av Idas och Lukas förhållande. Lukas och Ida blev väldigt nära varandra. Det 
varade så långt in i boken och Lukas var många gånger bättre än Idas vänner. Han 
snackade inte skit om henne, det var Ida som förstörde deras förhållande. Jag vet inte om 
det var riktig kärlek från Idas sida men det var sann från Lukas sida.
Jag tycker att det är en början av en olycklig kärlek. Eftersom den mesta kärleken kommer 
från Lukas. Ida är inte alls lika mycket insatt i Lukas som Lukas är i Ida. Ida har Sandor 
som hon tänker på medan Lukas är total förälskad i Ida. Ida har mycket att göra, hon har 
många problem. Det går kärleken till Lukas ännu svårare med sina vänner och hennes 
mamma. Även tankarna på Sandor gör det svårare för Ida. Ida besvarar inte Lukas kärlek 
som hon kunde ha gjort.
Författaren skrev detta stycket så att man fick en ganska verklig bild på hur det kunde se 
ut. Som i många andra böcker eller filmer. Tjejen måste gå, killen följer med hem och 
antingen slutar det med att killen får komma med in eller att paret kysser varandra och 
därefter går killen. Stycket är väl skrivet och man kunde verkligen leva sig in i scenen.

”Tar upp handduken från golvet och går iväg mot duschen. Stänger om sig. Tar av linnet. 
Ser sig i spegeln. Ser henne. Hennes ledsna ögon under luggen. Händerna som fumlar 
nervöst. Tänderna som biter i den blekrosa underläppen. Han blundar för att sudda bort 
henne. Men hon är lika tydlig framför honom ändå. Det ljusa leendet, ivern när hon ska 
berätta något, den plötsliga ilskan.
Ida.
Ida, som han älskar
Han stampar med fötterna för att hålla värmen. Eller för att avdramatisera?



‘Egentligen blev jag...’
Han tittar ner.
’...skitglad.’
Hon anstränger sig för att le kamratligt och inte förälskat mot honom. Så svårt. Det blir tyst. 
Vad vill han? Bara det här, be om förlåtelse? Eller något mer? Han skrattar till.
‘Jag måste va helt knäpp.‘!
‘Vadå?’
Hans bruna ögon igen Herregud, hur ska hon kunna ha honom som vän? [...]
Det är som att det är första gången han kysser någon, så nytt är det, så starkt: som att 
vara bortom. [...]
Hon glittar mot honom. Han drar henne till sig igen. Stryker sina läppar mot hennes panna, 
fram och tillbaka. Så mjuk hennes hud är.
‘Har du också...jag menar på mig, nån gång?’ mumlar ha.
Hon vänder upp huvudet. Nickar. Han måste kyssa honom igen.”
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (s.281-284)

Sidan 281 och framåt är slutet av boken. När Sandor verkligen fattar att han har varit 
förälskad i Ida exakt hela tiden. Men han fattar det nästan försent fast han lyckas att hitta 
Ida. Han berättar hur han känner och de kysser varandra. Kärleken är nog som starkast 
där därför att Sandor och Ida äntligen får ihop det.
Jag valde detta valet för att jag tycker att kärleken är som starkast och att det är mer än rät 
att Sandor och Ida skulle bli tillsammans. Båda var ändå ganska lika varandra, mer än vad 
de trodde. Dessutom var hela meningen med boken kärleken mellan Sandor och Ida. 
Båda hade redan en kärlek eller Ida fick en lite längre in i boken men redan efter ett litet 
tag var båda besatta av varandra.
Jag tror att detta är en lycklig kärlek eftersom att just här utstrålar kärleke lika mycket från 
både Sandor och Ida, båda hade egentligen älskat varandra nästan hela tiden. Båda hade 
tänkt på varandra även om de hade haft andra förhållanden under tiden. Men man kan 
säga att det är äkta kärlek eftersom båda älskar varandra extremt mycket och de passar 
perfekt ihop. Ida älskar Sandor och Sandor älskar Ida.

Jag tycker att författaren har fått ihop ett väldigt bra slut som också är väldigt lyckligt som 
då är att Sandor och Ida till slut blir tillsammans. Hon har skrivit det så man får reda på det 
från både Sandor och Idas perspektiv. Hur Sandor känner, hur Ida känner. Väldigt bra slut 
får då får läsarna överblick på vad exakt båda känner för varandra. Man kunde verkligen 
leva sig in i slutet. Men slutet var ändå ganska känt från innan från olika böcker och filmer. 
Det skulle varit intressantare om författaren hade gjort ett litet annorlunda slut fast slutet 
blev ändå väldigt bra.


