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KÆRLIGHEDSEVENTYR samler de smukkeste, mest romantiske, men også mest tragiske og triste

fortællinger om kærlighed i alle dens mange afskygninger: mellem kærestefolk, ægtefolk, forældre og børn.
Som eventyrdigter havde H.C. Andersen smag for det tragiske og grufulde, selv når han sværmede for det
søde og romantiske som i "Tommelise". Her lader han den stakkels Tommelise blive bortført af hæslige

skabninger, der ikke har sans for hendes ynde og rette natur. Dog bliver hendes tålmodighed og stræben efter
ægte kærlighed belønnet til sidst, da hun har udstået sine trængsler. 

"Kærestefolkene" handler til gengæld om en mere forbigående form for forelskelse, der ikke tåler, at Toppen
og Bolden skal vente på at kunne få hinanden. 

Engang imellem kunne H.C. Andersen også blot være humoristisk og underfundig, som når mutter
konstaterer, at "Hvad fatter gør, det er det rigtige."

Billedkunstner Esben Hahnefelt indfanger med sin poetiske og farverige stil alle facetter af H.C. Andersens
eventyr. Forfatteren og digteren Benny Andersen indleder eventyrudvalget med et forord. 
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