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Inngangur 

 

Ástin er yrkisefni sem hefur fylgt manninum frá upphafi frásagnar. Ástarsögur, eins og 

við þekkjum þær í dag, eiga rætur sínar að rekja til Bretlands og þess tíma að aðalástæða 

hjónabands gat verið ást. Það var ekki fyrr en á 18. öld.
1
  Fyrsta ástarsagan sem Pamela Regis 

bendir á í umfjöllun sinni um sögu eða uppruna ástarsögunnar, í bók sinni A Natural History 

of the Romance Novel (2003), er  bréfaskáldsagan Pamela; or, Virtue Rewarded eftir Samuel 

Richardson sem kom út árið 1740. Þar segir frá tilhugalífi, trúlofun og brúðkaupi 

þjónustustúlkunnar Pamelu Andrews og herra B. sem hún vinnur fyrir.
2
 Næst í röðinni er 

Hroki og hleypidómar (e. Pride and Prejudice) eftir Jane Austen. Að mati Regis er hún besta 

ástarsaga sem skrifuð hefur verið.
3
 Sagan kom út árið 1813 og segir af ástum og sameiningu 

Elísabetar Bennet og herra Darcy. Sagan er vafalaust ein þekktasta ástarsaga 

heimsbókmenntanna og var listilega þýdd á íslensku af Silju Aðalsteinsdóttur.
4
 Þriðja bókin 

sem Regis nefnir sem uppruna nútíma ástarsagna er Jane Eyre eftir Charlotte Brontë. Þar er 

sagt frá erfiðri æsku kennslukonunnar Jane Eyre og kynnum hennar af herra Rochester, 

vinnuveitanda hennar. Tilhugalíf þeirra er afar flókið. Upp kemst að herra Rochester er giftur 

geðveikri konu sem býr á háalofti hallarinnar. Vandamál þeirra leystist þó að lokum þegar frú 

Rochester brennir höllina til grunna og lætur lífið í brunanum.
5
 

Regis valdi þessar sögur til að sýna á mjög skýran hátt ástarsagnaformið sem var 

„sérstaklega til þess fallið að sýna félagslegar breytingar, einkum þar sem þær höfðu áhrif á 

konur sem urðu kvenhetjur þessara bóka.“
6
 Rittími bókanna var tími umbyltinga í 

ástarmálum. Sú breyting varð að ekki var einungis hægt að stofna til hjónabands af ást heldur 

einnig milli stétta.  

Ástarsögur nútímans eru af öllum stærðum og gerðum. Það eru ástarsögur í fullri 

lengd, sögulegar ástarsögur, táningaástarsögur, skvísubækur, erótískar ástarsögur, stuttar 

ástarsögur og svo mætti lengi telja. Hér verður áherslan þó lögð á stuttar samtímaástarsögur 

eða svokallaðar flokkabækur.  

Stuttum samtímaástarsögum fá íslenskir lesendur að kynnast í Rauðu seríu 

Ásútgáfunnar. Bækur Rauðu seríunnar eru allar fengnar frá útgáfunni Harlequin Enterprises í 
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 Regis, 2003: bls. 57. 

2
 Sama rit: bls. 63. 

3
 Sama rit: bls. 76. 

4
 Austen, 2006. 

5
 Brontë, 2010. 

6
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Kanada.
7
 Harlequin útgáfan er leiðandi í útgáfu bóka fyrir konur. Ísland er eitt fimmtán landa 

með samning við útgáfuna sem annars gefur út bækur á þrjátíu og einu tungumáli. Harlequin 

útgáfan gefur út fjölbreyttar bækur en áhersla er lögð á ástarsögur.
8
  

Ritstjóra Rauðu seríunnar, Rósu V. Guðmundsdóttur, berast sextíu bækur 

mánaðarlega frá Harlequin. Hún velur af þeim fjórar til útgáfu á mánuði undir flokkunum Ást 

& afbrot, Ástarsögur, Sjúkrahússögur og Örlagasögur.
9
 Auk þess velur hún fimmtu bókina til 

að gefa út í formi tímarits.
10

 Sá flokkur verður ekki skoðaður hér. 

Þrátt fyrir gífurlegar vinsældir ástarsagna fara þær fremur lágt. Tiltölulega fáir 

viðurkenna lestur ástarsagna og finnst jafnvel vandræðalegt að lesa þær á almannafæri, þótt 

þær séu seldar í bílförmum um allan heim.
11

 Gagnrýnendur eyða yfirleitt ekki miklu púðri í 

ástarsögur eða gefa lítið fyrir þær. Margar þeirra bóka sem út hafa komið um 

bókmenntagreinina reyna þó að einhverju leyti að verja hana fyrir neikvæðri gagnrýni. Þar er 

fremst í flokki Dangerous Men and Adventurous Women, Romance Writers on the Appeal of 

the Romance (1992) sem ritstýrt er af Jayne Ann Krentz.
12

 Bókin er samansafn greina eftir 

ástarsagnahöfunda og þrátt fyrir fjölbreytt umræðuefni kvennanna er alltaf stutt í vörnina. 

Neikvæðir gagnrýnendur hafa hins vegar lítið að segja í þessum efnum því ástarsögur eru með 

mest seldu bókum heims. Árið 1999 voru ástarsögur yfir 55% seldra kilja í Bandaríkjunum
13

 

og árið 2006 seldust ástarsögur þar fyrir 1,37 milljarða dollara.
14

  

Hér verður meðal annars stuðst við bækurnar Reading the Romance, Women, 

Patriarcy, and Popular Literature (1984) eftir Janice A. Radway
15

 og A Natural History of 

the Romance Novel eftir Pamela Regis
16

 sem fjalla meðal annars um greiningu og jafnvel 

formúlu ástarsagna.   

Ástarsögur eru hluti formúlubókmennta. Annað dæmi um þær eru til dæmis 

sakamálasögur. Radway setti fram afar flókna þrettán liða formúlu sem, að hennar mati, lýsti 

söguþræði fyrirmyndar ástarsögu.
17

 Regis dró fram átta þætti ástarsagna, auk þriggja auka 

                                                           
7
 Dagný Kristjánsdóttir, 2002b: bls. 40. 

8
 About Harlequin, [án árs]. 

9
 Drottning ástarsagna og reyfara, 2008. 

10
 Nú vilja allir dansa með!, [án árs]. 

11
 Wendell og Tan, 2009: bls. 2-3. 

12
 Krentz, 1992.  

13
 Regis, 2003: formáli [án bls.]. 

14
 Wendell og Tan, 2009: bls. 3. 

15
 Radway, 1991/1984. 

16
 Regis, 2003. 

17
 Radway, 1984/1991: bls. 134. 
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þátta sem geta komið fram í ástarsögum. Til útskýringar á þáttunum notaði Regis söguþráð 

Hroka og hleypidóma. Enda er hún ein af ættmæðrum samtímaástarsagna að hennar mati.
18

  

Liðirnir þrettán hjá Radway eru töluvert flókin greining á stuttum samtímaástarsögum. 

Þættir Regis eru betur fallnir til greiningar á þessum sögum þó ýmsir þessara ellefu þátta eigi 

sjaldan eða aldrei við. Höfundur þessarar ritgerðar hefur því sett fram sjö þátta formúlu sem 

alfarið er byggð á lestri bóka úr Rauðu seríunni. Þessar greiningar verða útlistaðar hér á eftir. 

Hver eru einkenni ástarsagna í Rauðu seríunni? Einkenni ástarsagna verða skoðuð í 

kafla tvö út frá fjórum flokkum Rauðu seríunnar og flokkarnir aðgreindir. Þá verður bók úr 

hverjum flokki greind með ástarsagna formúlu.  
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1. Ástarsögur sem formúlubókmenntir 

 

Ástarsögur eru formúlubókmenntir, rétt eins og sakamálasögur, spennusögur og aðrir 

reyfarar. Þær eru sívinsælar og formúlan hvetur lesendur til að lesa nýja ástarsögu í hverjum 

mánuði. Loforðið um sterka konu sem vinnur ástir karlmanns, temur hann og lifir 

hamingjusöm til æviloka.
19

 John G. Cawelti telur í bók sinni Adventure, Mystery and 

Romance (1976) að lesendur formúlubókmennta finni ákveðið öryggi í þessu þekkta formi. 

Þeir viti við hverju megi búast í nýjum verkum innan formúlunnar og finni ánægju í 

endurtekningunni.
20

 Hann talar einnig um að formúlubækur sýni að einhverju leyti 

raunveruleikann en án óreiðu, tvíræðni og óvissu. Raunveruleiki ástarsagna er því ekki alveg 

eins og við þekkjum hann. Formúlubækur leggja áherslu á ákefð, spennu og fullnægju. Það er 

nánast klisjukennt hve mikla áherslu formúlubækur leggja á hasar, gjörðir sem fela í sér 

hættur eða kynlíf, eða allt í senn. Til að lesendur gleymi stund og stað þarf að vekja áhuga 

þeirra og viðhalda honum.
21

 Ástarsögur eru margar hverjar spennusögur, bjóða upp á hættur 

og flestar kynlífslýsingar að auki eða að minnsta kosti mikla kynferðislega spennu.  

Ástarsögur eru til í fullri lengd, styttri og sem smásögur. Þær spanna breitt svið sagna 

sem flokka má í fjölda undirflokka. Sögulegar ástarsögur, samtímalegar, erótískar, fantatískar 

og svo mætti lengi telja. Eini samnefnari allra ástarsagna er ástin. Söguþráðurinn snýst fyrst 

og fremst um það að leiða söguhetjurnar saman. Stuttar samtímaástarsögur, eða flokkabækur, 

eru bækurnar sem hér verða skoðaðar. Líkt og nafn þeirra ber með sér gerast sögurnar í 

samtímanum og eru stuttar. Ritunartími samtímaástarsagna er venjulega samtími útgáfu 

bókarinnar. Úreltar staðalímyndir og slangur í samtímaástarsögum fælir lesendur frá þeim.
22

 

Þessar bækur eru um 55.000 orð hver en til samanburðar er enska útgáfa Hroka og 

hleypidóma um 127.000 orð. Rithöfundar svo stuttra sagna þurfa að skera söguþráðinn niður í 

aðalatriðin. Aukapersónur og aukaatburðir eru aðeins hafðir í bakgrunni, ef þeir eru til 

staðar.
23

   

Íslenskir lesendur hafa fengið að kynnast stuttum samtímaástarsögum eða 

flokkabókum frá Harlequin í Rauðu seríu Ásútgáfunnar. Flokkar ástarsagna hjá Harlequin eru 

fjölmargir. Þar er til dæmis að finna Harlequin American Romance, Harlequin Blaze, 

Harlequin Desire, Harlequin Heartwarming, Harlequin Intrigue, Harlequin Medical 

                                                           
19

 Phillips, 1992: bls. 58. 
20

 Cawelti, 1976: bls. 9. 
21

 Sama rit: bls. 13-14. 
22

 Wainger, 2004: 1. kafli [án bls.]. 
23

 Regis, 2003: bls. 160. 
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Romances og Harlequin Superromance. Hver flokkur hefur sínar áherslur, til dæmis er 

flokkurinn Harlequin Desire sniðinn að þeim sem sækjast eftir máttugri karlhetju sem hefur 

allt, ríkidæmi, góða stöðu og myndarleika. Allt nema réttu konuna. Við það bætast svo 

leyndarmál og mögulega hneykslismál.
24
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 Harlequin – A Romance For Every Mood, [án árs]. 
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2. Rauða serían og formúlan 

 

Íslensku flokkarnir í Rauðu seríunni eru heldur einfaldari en þeir hjá Harlequin. 

Ritstjóri Ásútgáfunnar, Rósa V. Guðmundsdóttir, velur fjórar bækur til prentunar undir 

flokkunum  Ást & afbrot, Ástarsögur, Sjúkrahússögur og Örlagasögur.
25

  

Þýðendur bókanna eru fjölmargir, bæði konur og karlar. Þær bækur sem hér verða 

teknar fyrir voru valdar af handahófi innan hvers flokks og eru tuttugu og ein talsins. Þar af 

eru átta þýddar af tveimur körlum og sjö konur þýddu hinar þrettán.  

Lesendur ástarsagna eru einkum konur. Karlmenn lesa þessar bækur þó líka. Rósa 

nefnir að karlkyns lesendur Rauðu seríunnar séu hrifnir af því að sækja sér rafbækur af 

heimasíðunni, þá velja þeir sérstaklega bækur úr flokknum Ást & afbrot „enda hreinræktaðar 

spennusögur“, segir Rósa.
26

 Rafbækur hafa þann kost að lesandi þarf ekki að sýna kápu 

bókarinnar. Þannig þarf enginn að skammast sín lengur fyrir að lesa ástarsögur á almannafæri.  

Íslensku flokkarnir fjórir, Ást & afbrot, Ástarsögur, Sjúkrahússögur og Örlagasögur, 

hafa enga frekari lýsingu. Nöfnin gefa þó lesendum ákveðnar vísbendingar um atburðarásina 

og vanir lesendur eiga sinn uppáhaldsflokk. Eins og í öðrum ástarsögum er aðaláherslan á 

sameiningu ástfangna parsins og auk þess hefur hver flokkur sín einkenni. Sögur úr flokknum 

Ást & afbrot eru, eins og áður sagði, spennusögur, Ástarsögur eru oft rómantískari og ekki 

jafn kynferðislegar, Sjúkrahússögur fjalla oftar en ekki um ástir lækna undir álagi vinnunnar 

og Örlagasögur fjalla um dramatíska atburði sem hetjur bókanna lenda í og verða til þess að 

draga þær saman.  

Þetta er augljóslega önnur flokkun en hjá Harlequin og íslensku þýðingarnar gætu þess 

vegna allar komið úr sama Harlequin flokknum. 

Ástarsögur eru formúlubókmenntir en hver er formúlan? Jayne Ann Krentz segir að 

það sé engin formúla til fyrir þá sem skrifa  ástarsögur.
27

 Það kann að vera að formúla sem 

allir ástarsagnarithöfundar fara eftir sé ekki til á blaði. Það þýðir þó ekki að ástarsögur fari 

ekki eftir ákveðinni formúlu þó að hver höfundur fylgi henni eftir með sínum stíl.  

John G. Cawelti setti ekki fram sérstaka formúlu fyrir ástarsögur í bók sinni heldur 

talar hann um fast ferli: „strákur hittir stelpu, misskilningur verður milli stráks og stelpu, 

strákur fær stelpu“. Hann segir að þetta sé jafnframt skilgreining á hugtakinu formúla „sem 
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 Drottning ástarsagna og reyfara, 2008. 
26

 Nú vilja allir dansa með!, [án árs]. 
27

 Krentz, 1992: bls. 4. 
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algengt sé að finna í leiðbeiningum fyrir upprennandi rithöfunda um tuttugu og einn 

skotheldan söguþráð“.
28

  

Þessi útgáfa hans á formúlu á vel við ástarsögur. Hún er þó of einföld. Cawelti gefur 

lítið fyrir söguþráðinn og alhæfing hans um að misskilningur eigi sér stað í öllum ástarsögum 

stenst ekki. Þessi formúla er ekki nægilega ítarleg til að greina stuttar samtímaástarsögur.  

Janice A. Radway setur fram flókna ástarsagna formúlu. Hún er á þessa leið: 

1. Félagslegt sjálf kvenhetjunnar er eyðilagt. 

2. Kvenhetjan bregst illa við aðalsmanni. 

3. Aðalsmaðurinn bregst á tvíræðan hátt við kvenhetjunni. 

4. Kvenhetjan túlkar viðbrögð karlhetjunnar sem sönnun þess að hann hafi einungis 

kynferðislegan áhuga á henni. 

5. Kvenhetjan bregst við hegðun karlhetjunnar með reiði eða kulda. 

6. Karlhetjan hefnir sín með því að refsa kvenhetjunni.  

7. Kvenhetjan og karlhetjan eru aðskilin líkamlega og/eða tilfinningalega. 

8. Karlhetjan kemur fram við kvenhetjuna á blíðan hátt. 

9. Kvenhetjan bregst hlýlega við blíðu karlhetjunnar. 

10. Kvenhetjan endurtúlkar tvíræða hegðun karlhetjunnar sem útkomu gamalla sárinda. 

11. Karlhetjan biður kvenhetjunnar/lýsir yfir ást sinni á kvenhetjunni/sýnir óhagganlega 

skuldbindingu sína við kvenhetjuna með hinni mestu blíðu. 

12. Kvenhetjan bregst við kynferðislega og tilfinningalega. 

13. Félagslegt sjálf kvenhetjunnar er endurreist.
29

 

Formúla Radway á rétt á sér en hentar ekki vel til greiningar á stuttum 

samtímaástarsögum sem heild. Í fyrsta lagi eru karlhetjur þeirra yfirleitt ekki aðalsmenn. Að 

sönnu eru margir mannanna vellauðugir en fæstir hafa þeir félagslega sérstöðu. Þá er ekki 

hægt að ganga út frá því að félagslegt sjálf kvenhetjanna í þessum sögum sé alltaf eyðilagt og 

síðar endurreist vegna ástar karlmanns eins og gert er ráð fyrir í lið eitt og þrettán. Kvenhetjur 

stuttra samtímaástarsagna eru þvert á móti sjálfstæðar og þurfa engan karlmann til að upphefja 

félagslegt sjálf sitt. Í liðum fjögur og fimm er gefið í skyn að áhugi karlhetjunnar á 

kvenhetjunni sé slæmur þar sem hann sé aðeins kynferðislegur. Þetta er hins vegar oft 

                                                           
28

„boy meets girl, boy and girl have a misunderstanding, boy gets girl. og  [...] commonly found in those manuals 

for aspiring writers that give the recipe for twenty-one sure-fire plots“ Cawelti, 1976: bls. 5. (Þýðing höfundar). 
29

 „1.The heroine’s social identity is destroyed. 2.The heroine reacts antagonistically to an aristocratic  

male. 3.The aristocratic male responds ambiguously to the heroine. 4.The heroine interprets the hero’s  

behavior as evidence of a purely sexual interest in her. 5.The heroine responds to the hero’s behavior with  

anger or coldness. 6.The hero retaliates by punishing the heroine. 7.The heroine and hero are physically  

and/or emotionally separated. 8.The hero treats the heroine tenderly. 9.The heroine responds warmly to  

the hero’s act of tenderness. 10.The heroine reinterprets the hero’s ambiguous behavior as the product of  

previous hurt. 11.The hero proposes/openly declares his love for/demonstrates his unwavering  

commitment to the heroine with a supreme act of tenderness. 12.The heroine responds sexually and  

emotionally. 13.The heroine’s identity is restored.“ Radway, 1991: bls. 134 (Þýðing höfundar). 
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forsenda þess að ástarsamband hefjist í stuttum samtímaástarsögum þar sem hvorugur 

aðilanna sækjast eftir langtímasambandi, að minnsta kosti ekki í upphafi, og treysta því á 

kynferðislegan áhuga í stað hins tilfinningalega. Liður sex passar að sama skapi illa við stuttar 

samtímaástarsögur þar sem karlhetjur þeirra refsa kvenhetjunum yfirleitt ekki og hafa enda 

enga ástæðu til.  

Pamela Regis setur fram nokkuð einfaldari útgáfu af formúlu ástarsagna sem byggist á 

átta þáttum og þremur aukaþáttum: 

1. Samfélagið skilgreint. 

Samfélagið sem hetjurnar munu takast á við í tilhugalífinu er útskýrt fyrir lesendum. 

Það er gallað á einhvern hátt. Regis bendir á að í mörgum Harlequin bókum sé 

samfélagið varla skilgreint, hetjurnar kunna að vera einu fulltrúar þess sem lesendur 

sjá.
30

 

2. Parið hittist. 

3. Hindrunin. 

4. Hrifningin. 

5. Ástarjátning (yfirlýsingin). 

6. Tímapunktur þar sem hetjurnar virðast ekki ætla að ná saman. 

7. Viðurkenningin (hindrunin yfirstigin). 

8. Trúlofunin. 

Þrír auka þættir: 

9. Brúðkaup, dansleikur eða hátíð. 

10. Blóraböggli er útskúfað. 

11. Hinum vondu/illu er talið hughvarf.
31

 

Regis segir þættina geta birst í hvaða röð sem er og notar Hroka og hleypidóma til að útskýra 

þá. Þættirnir virðast þannig byggðir á hinni sígildu ástarsögu Jane Austen og sem ákveðin 

fyrirmynd stuttra samtímaástarsagna gefur hún sæmilega greiningu á þeim.  

Fyrsti þátturinn er þó nánast gagnslaus þegar kemur að formúlum sagnanna. Hann 

getur vissulega verið til staðar en eins og Regis bendir á er parið oft eina dæmið um 

samfélagið í Harlequin bókunum.  Þá er hindrun þess að hetjurnar nái saman í þætti þrjú ekki 

endilega sama hindrunin sem er yfirstigin í þætti sjö. Þá á þáttur sex illa við. Vissulega getur 

slest upp á vinskapinn milli parsins og iðulega slíta þau sambandinu til að vernda hvort annað 

á einn eða annan hátt. Lesandinn missir því aldrei vonina um að parið nái saman. Margar 

                                                           
30

 Regis, 2003: bls. 31. 
31

 „1. Society Defined. 2. The Meeting. 3. The Barrier. 4. The Attraction. 5. The Declaration. 6. Point of Ritual 

Death. 7. The Recognition. 8. The Betrothal. 9. Wedding, Dance or Fete. 10. Scapegoat Exiled. 11. The Bad 

Converted.“ Regis, 2003: bls. 30-39. (Þýðing höfundar, númerum bætt við til aðgreiningar). 
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stuttar skammtímaástarsögur innihalda bónorð eins og þáttur átta gefur til kynna en það er 

fráleitt að halda því fram að þær geri það allar.  

Aðeins einn af auka þáttum Regis á vel við þessar sögur, þáttur níu. Brúðkaup fá 

lesendur stuttra samtímaástarsagna reglulega að sjá í eftirmálum bókanna. Flestar þessara 

sagna eru hins vegar of yfirborðskenndar til að skúrkar í aukahlutverkum leiki veigamikið 

hlutverk, samanber þætti tíu og ellefu.  

Sökum þessa hefur höfundur þessarar ritgerðar sett upp formúlu að ástarsögum sem 

alfarið er byggð á lestri bóka úr Rauðu seríunni. Hroki og hleypidómar gagnast lítt þegar 

greindar eru stuttar samtímaástarsögur. Hún lýsir ekki nógu vel þeim „frjálsu“ ástum sem við 

þekkjum í dag, kynferðislegum lýsingum, kossum og jafnvel kynlífi.  

Formúlan er sjöþætt, þar eru tveir valþættir, númer fimm og sjö: 

1. Karl og kona hittast og það eru heitir straumar á milli þeirra.
32

 

2. Hvorugt þeirra er að leita að ástarsambandi en þau hittast ítrekað, fara jafnvel á 

stefnumót. 

3. Heitir kossar eiga sér stað og þau átta sig á tilfinningum sínum hvort í annars garð. 

4. Parið dregur sig saman en vandamál eða hindrun er til staðar sem erfitt er að vinna úr 

eða komast yfir. 

5. Ef ástarsagan inniheldur kynlífslýsingu er hún oft upp úr miðri bók, milli 

vandamálsins og lausnarinnar á því. 

6. Parið vinnur úr vandamálinu eða kemst yfir hindrunina, játar hvort öðru ást sína og 

algengt er að bónorð fylgi. 

7. Ef eftirmáli fylgir ástarsögunni er venjulega sagt frá náinni framtíð parsins. 

Eftirmálinn greinir oft frá brúðkaupsdegi þeirra eða staðfestir bjarta framtíð þess á 

annan hátt. 

Þessir þættir koma oft fram í réttri röð en það er langt í frá algilt. 

Áherslan í fyrsta þætti er á heita strauma milli hetjanna. Stuttar samtímaástarsögur 

verða að halda hitanum gangandi frá upphafi til enda. Hetjurnar hafa yfirleitt ekki langan tíma 

til að kynnast, nema þær hafi þekkst fyrir. Þær falla hvor fyrir annarri á skömmum tíma í 

upphafi bókar þó þær átti sig ef til vill ekki á því fyrr en síðar. Hrifningin er þáttur fjögur hjá 

Regis og kemur ekki beint fram fyrr en í lið ellefu hjá Radway. 

Kossar gegna veigamiklu hlutverki í stuttum samtímaástarsögum. Radway og Regis 

minnast ekki einu orði á kossa. Kossar og annað sem tengist vörum er hluti af sérstakri 

orðræðu ástarsagna og er ætlað að hafa kynferðisleg áhrif á lesendur. Um það verður fjallað 

síðar.  

                                                           
32

 Í Rauðu seríunni er einungis að finna gagnkynhneigð pör. 
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Valþáttur fimm fjallar um kynlífslýsingar. Þær eru ófáar í stuttum samtímaástarsögum 

og koma víða við í sögunni þó í þættinum sé bent á algengustu staðsetninguna. Radway fjallar 

um kynferðislegan áhuga karlhetjunnar í lið fjögur og kynferðisleg viðbrögð kvenhetjunnar í 

lið tólf. Regis minnist aftur á móti ekkert á kynlíf eða kynferðismál yfir höfuð. Kynferðislegur 

áhugi og kynlíf er stór hluti stuttra samtímaástarsagna og hlýtur þar með að vera hluti af 

formúlu þeirra.     

 Við greiningu á ástarsögum í undirköflum þessa kafla verður notast við formúlu 

höfundar.  

Formúlan ein sér ekki um það að gera stutta samtímaástarsögu að því sem hún er, 

ákveðnar klisjur og frasar eru samofin ritun samtímaástarsagna.  

Einhvers konar klisjur má finna í öllum ástarsögum. Sígildar ástarsagnaklisjur eru til 

dæmis hreinar meyjar á fertugsaldri,  minnisleysi og leyndu börnin sem feðurnir vita ekki af.
33

 

Leyndu börnin leynast oft fyrir mæðrum líka, að minnsta kosti framan af meðgöngunni. Mikill 

misskilningur er önnur sígild ástarsagnaklisja. Hún er hins vegar afar vandmeðfarin að mati 

ritstjórans Heather Osborn og virkar ekki ein og sér. „[Mikill misskilningur] þarf að vera lítill 

hluti af allri sögunni eða byggður á raunverulegum ástæðum frá upphafi. [...] ef 

misskilningurinn er þannig að hægt væri að leysa úr honum með einföldu samtali, þá er hann 

ekki nægjanlega átakanlegur“.
34

 

Góðir og reyndir ástarsagnahöfundar líkt og greinahöfundar bókarinnar Dangerous 

Men and Adventurous Women „gjörþekkja ástarsagnahefðina og leggja mikinn metnað í að 

fylgja henni en skapa um leið sinn sérstaka stíl“. Þetta er tungumál bókmenntagreinarinnar.
35

 

Það einkennist af tilfinningaþrungnu orðalagi eða frösum, kunnuglegum táknum, 

myndhverfingum og þversögnum eða andstæðum. Þessa orðræðu má oft finna á baksíðum 

ástarsagna til að virkja áhuga lesenda á sögunni.
36

 Frasann „ÓLGANDI ÁSTRÍÐUR...“ má til 

dæmis finna á baksíðu bókarinnar Hefndin er sæt.
37

 Bókin fjallar um fyrrverandi par sem nær 

aftur saman og orðalag baksíðunnar lofar miklum ástríðum. Orðið ólgandi er gildishlaðið og 

tilfinningaþrungið. Hversdagslegt orðalag vinnur gegn fantasíunni og það vilja rithöfundar 

                                                           
33

 Wendell og Tan, 2009: bls. 99. 
34

 „[Big Mis] needs to be a minor part of the story as a whole, or there needs to be a reasonable and authentic 

reason for the misunderstanding in the first place. [...] if the misunderstanding is one that can be cleared up with 

a simple conversation, then it is not sufficient conflict.“ Sama rit: bls. 101. (Þýðing höfundar). 
35

 Dagný Kristjánsdóttir, 2002b: bls. 45. 
36

 Barlow og Krentz, 1992: bls. 16. 
37

 Dunbar, 2008. 
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ástarsagna og lesendur þeirra ekki að gerist.
38

 Við lesturinn á kunnuglegri orðræðu 

ástarsagnaheimsins bregst lesandinn tilfinningalega við persónum, umhverfi og atburðum.
39

   

Orðræða ástarsagna felst einnig í því að lýsa sögupersónum. Aðalhetjurnar verða báðar 

að höfða til lesenda, ekki nægir að aðalkvenhetjan geri það.
40

 Útlitseinkenni hetjanna 

endurspegla oft erkitýpu þeirra. Karlhetjur sem eru harðir í horn að taka hafa yfirleitt dökkt 

hár og starandi augu, þeir eru djöfullegir. Kvenhetjur eru oft andstæður karlhetjunnar með 

glitrandi augu og þrýstnar varir.
41

 Ástarsagnahöfundar nota sjaldan hversdagsleg lýsingarorð 

til að lýsa hetjum bókarinnar. Hári kvenhetjunnar er oft lýst sem platínuljósu, hunangslitu, 

strálitu, hnotubrúnu eða hrafnsvörtu fremur en að hún sé einfaldlega ljóshærð, brúnhærð, 

rauðhærð eða dökkhærð. Að sama skapi eiga augu karlhetjunnar það til að vera afgerandi. Þau 

geta lýst gráum lit eða verið „rjúkandi, einbeitt og áköf“ eins og augu Trip í bókinni 

Sveitasæla.
42

 Karlhetjur ástarsagna eru oft tengdar styrk en kvenhetjur varnarleysi og mýkt. 

Þó geta karlhetjur haft mjúk einkenni og kvenhetjur styrkleika.
43

 Hetjurnar eru andstæður en 

um leið jafningjar. Þær rökræða hlutina, rífast og ná svo saman á ný. Kvenhetjan temur 

karlhetjuna og kennir henni að elska. Þær geta ekki lifað án hvor annarrar. Þessar ástarsögur 

enda alltaf vel og góði endinn er sérstaklega fullnægjandi vegna árekstra hetjanna.
44

  

Hér að neðan verður leitast við að greina að flokka Rauðu seríunnar, Ást & afbrot, 

Ástarsögur, Sjúkrahússögur og Örlagasögur. Þá verða klisjur og orðræður ástarsagna 

skoðaðar og sögur af hverjum flokki greindar með þáttum Regis og formúlu höfundar.  

 

2.1 Ást & afbrot 

 

Fyrsti flokkurinn sem hér verður kannaður er Ást & afbrot. Sögum úr þessum flokki 

lýsir Rósa V. Guðmundsdóttir, ritstjóri Ásútgáfunnar, sem hreinræktuðum spennusögum.
45

 

Þær fjalla oft um lögregluþjóna eða fólk í svipuðum störfum til dæmis alríkisfulltrúa, fógeta, 

hermenn eða fyrrverandi starfsmenn þessara stétta. Þetta er ekki tæmandi listi og fjöldi 

annarra stétta ratar á blaðsíður þessara bóka. Sem dæmi má nefna búgarðseigandann Maddox 

                                                           
38

 Barlow og Krentz, 1992: bls. 26. 
39

 Sama rit: bls. 21. 
40

 Dagný Kristjánsdóttir, 2002a: bls. 45. 
41

 Sama rit: bls. 24. 
42

 Sharpe, 2010: bls. 16. 
43

 Barlow og Krentz, 1992: bls. 26. 
44

 Sama rit: bls. 19-20. 
45

 Nú vilja allir dansa með!, [án árs]. 
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Thunder Horse, aðalkarlhetju bókarinnar Indíáninn hennar, sem ræktar nautgripi, vísunda og 

hesta.
46

 

Það helsta sem greinir flokkinn Ást & afbrot frá hinum flokkunum þremur er spennan. 

Glæpir eru framdir, venjulega á kostnað aðalkvenhetjunnar. Þetta getur verið persónulegt; 

kvenhetjunni hefur verið rænt eða barninu hennar. Það kann einhver að vilja hana feiga, 

skemma mannorð hennar eða að hún er pínd til að refsa karlhetjunni. Hins vegar getur glæpur 

sögunnar verið ópersónulegur; kvenhetjan og karlhetjan geta verið lögregluþjónar að rannsaka 

morðmál eða önnur lögreglumál og dragast þannig inn í hættuna. Þessi hluti söguþráðarins er 

oft hluti af klisju bókarinnar en dæmi um algenga klisju í flokknum Ást & afbrot er mikill 

misskilningur. Fólk hittist aftur og leiðréttir misskilning sín á milli, til dæmis í bókinni 

Hefndin er sæt.
47

 Þar þarf gamla kærustuparið Marina Santos alríkisfulltrúi og Reed Crawford 

lögreglufulltrúi að vinna saman að því að handsama raðmorðingja. Reed er ákaflega sár við 

Marinu eftir að hún hætti með honum til að byrja með öðrum manni. Misskilningurinn 

leiðréttist þó þegar hann kemst að því að hún sagði honum upp vegna þrýstings frá 

fjölskyldunni og eigin ráðleysis.
48

 

Annað dæmi um mikinn misskilning sem tekst að greiða úr er í bókinni Að vernda og 

þjóna.
49

 Þar er sömuleiðis um fyrrverandi kærustupar að ræða. Lögreglufulltrúinn Caleb hefur 

aldrei jafnað sig almennilega eftir uppsögn Portiu í framhaldsskóla. Þau upplifðu fyrstu ástina 

saman sem og fyrstu kynlífsreynsluna. Portia sleit sambandinu því hún taldi Caleb hafa haldið 

framhjá sér. Það hafði hann þó aldrei gert, raunar eyddi hann umræddu kvöldi í það að tala við 

stelpu um ást sína á Portiu.
50

  

Þá geta bækurnar innihaldið röð eða fléttu af mörgum klisjum. Ágætt dæmi um það er 

bókin Björgun.
51

 Þar má finna mikinn misskilning, leynda barnið og rænda barnið, auk þess 

sem kvenhetjan er elt og áreitt. Aðalkarlhetjan Kirk, fyrrum sérsveitarmaður innan hersins, 

þarf að bjarga fyrrverandi eiginkonu sinni, Söru, og dóttur þeirra, sem hann vissi ekki af, úr 

Klettafjöllunum eftir flugslys. Það var í raun morðtilraun og tilraun til að ræna hugbúnaði af 

Söru sem hún hannaði til að ná hryðjuverkamönnum.
52

 Sara skildi við Kirk vegna áhugaleysis 

hans á óléttu hennar en í raun höfðu honum aldrei borist fréttirnar. Hann hafði aðeins fengið 

skilnaðarpappírana og skrifaði undir þá þegjandi og hljóðalaust. Eftir björgunina af fjallinu er 

                                                           
46

 James, 2013: bls. 9. 
47

 Dunbar, 2008. 
48

 Sama rit: bls. 109. 
49

 Cassidy, 2011. 
50

 Sama rit: bls. 133. 
51

 Kearney, 2003. 
52

 Sama rit: bls. 4-6. 
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enn einhver að reyna að nálgast hugbúnað Söru og til að nálgast hann rænir glæpamaðurinn 

barninu þeirra.  

En ástarsagnahöfundar nota ekki aðeins klisjur við uppbyggingu söguþráðar heldur 

kjósa þeir að skrifa undir ákveðnum stíl og nota til þess ákveðna orðræðu ástarsagna til að 

draga lesendur að bókinni og vekja áhuga þeirra. Þessi orðræða vekur tilfinningar lesenda. 

Straumur, neisti eða hiti milli aðalpersóna er hefðbundin orðræða ástarsagna. Til að mynda fer 

ylur um Faith Bishop í Sveitasælu þegar hún ímyndar sér hvernig það væri að kyssa Luke 

Triple.
53

 Þá á ástarsagnaparið það til að finna fyrir heitum straumi sín á milli eins og gerist hjá 

Marinu Santos og Reed Crawford í bókinni Hefndin er sæt: „Hann leit snöggt á hana til að 

virða fyrir sér mjúkar, kirsuberjalitaðar varirnar. Hann fann að það voru straumar á milli 

þeirra“
54

 – og síðar í sömu bók: „Marina fylgdi honum til dyra, en bæði fundu heita 

straumana, sem voru á milli þeirra. Marina var komin með dynjandi hjartslátt og vætti 

skjálfandi varir sínar með tungunni.“
55

 Í þessum dæmum sést einnig hve veigamiklu hlutverk 

varir og kossar gegna í ástarsögum. Allar tilvísanir til vara og tungna hetjanna eru 

tvímælalaust kynferðislegar í hugum lesenda. Hvort sem það er verið að væta varirnar eins og 

hér að ofan, bíta í þær, lýsa mýkt þeirra í kossi eða „girnilegum“ lit á þeim. Auk vara er mikið 

lagt upp úr augum. Þeim er oft lýst nákvæmlega í ástarsögum og eru þar gluggi sálarinnar.  

Bækur í flokknum Ást & afbrot innihalda oftar en ekki kynlífslýsingar. Þessar senur 

eru vissulega mismunandi eftir höfundum en margt eiga þær sameiginlegt. Mikill æsingur og 

hiti virðist vera óskrifuð regla þegar kemur að kynlífslýsingum þessara bóka. Buxur 

karlhetjunnar verða óþægilega þröngar og hlutirnir geta ekki gerst nógu hratt eftir það.
56

 Hvað 

fullnægingar varða er orðatiltækið dömurnar fyrst í hávegum haft en það stendur þó ekki í 

vegi fyrir því að parið nái hámarkinu saman.
57

 Það er nefnilega svo merkilegt að pör 

ástarsagnaheimsins fá fullnægingu nánast undantekningalaust saman. Getnaðarlimur 

karlhetjunnar er sem galdralimur, þó eingöngu þegar hin útvalda og einstaka kvenhetja á í 

hlut.
58

 Oft er greint frá því að parið hreyfi sig taktfast, finni aldagamla taktinn og svo 

framvegis.
59

 Við stunu kvenhetjunnar á karlhetjan það til að missa stjórn á sér.
60

 Þá á kynlífið 

það til að bera hetjurnar ofurliði af nautn.
61

 

                                                           
53

 Sharpe, 2010: bls. 41. 
54

 Dunbar, 2008: bls. 42. 
55

 Sama rit: bls. 79. 
56

 T.d. Cassidy, 2011: bls. 129. 
57

 T.d Kearney, 2003: bls. 126. 
58

 Wendell og Tan, 2009: bls. 36. 
59

 T.d Kearney, 2003: bls. 126. 
60

 T.d. Cassidy, 2011: bls. 131. 
61

 Dunbar, 2008: bls. 163. 
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Kynlífslýsingin í bókinni Húsið á fenjasvæðinu er hófsamlega fram sett. Parið varð þó, 

reglum samkvæmt, „samferða yfir brúnina“.
62

 Bókin er eftir Jana DeLeon, gefin út á íslensku 

í þýðingu Þóreyjar Einarsdóttur í júlí 2011. Hún verður hér skoðuð með formúlu höfundar: 

1. Karl og kona hittast og það eru heitir straumar á milli þeirra. 

Olivia Markham og John Landry hittast í gömlu húsi á fenjasvæðinu sem nefnist 

laMalediction. Olivia tekur húsið á leigu til að skrifa hryllingssögu en John tekur að sér starf 

umsjónarmanns hússins til þess að leita að systur sinni sem virðist hafa horfið á þessum 

slóðum. Heitir straumar á milli þeirra verða ekki við fyrstu kynni en skömmu síðar hitnar í 

kolunum. Til dæmis bregst John við á kynferðislegan hátt þegar hann grípur hana í fang sér og 

forðar frá falli.
63

    

2. Hvorugt þeirra er að leita að ástarsambandi en þau hittast ítrekað, fara jafnvel á 

stefnumót. 

Vissulega er hvorugt þeirra að leita að ástarsambandi. Olivia er einfari
64

 og John treystir sér 

ekki til að elska af ótta við að missa.
65

 Þau hittast í sífellu. Bæði starfa í laMalediction, hún 

skrifar bók á meðan hann rannsakar húsið. Þá flytur hún í kofann hans þegar henni stafar ógn 

af ókunnum einstaklingi innan veggja hússins.  

3. Heitir kossar eiga sér stað og þau átta sig á tilfinningum sínum hvort í annars garð. 

Eftir að John bjargar Oliviu úr leynigöngum kyssast þau djúpum kossi sem verður til þess að 

hörund Oliviu „[er] ekki lengur kalt af ótta heldur heitt af ástríðu.“ Þessi koss er ekki sá eini 

sem finna má í bókinni. Þau átta sig á tilfinningum sínum hvort til annars eftir að þau lenda í 

lífshættu og telja sig hafa misst hvort annað.  

4. Parið dregur sig saman en vandamál eða hindrun er til staðar sem erfitt er að vinna 

úr eða komast yfir. 

Þau vinna saman til að uppgötva leyndardóma laMalediction og finna systur Johns. Fyrst segir 

hann Olivu ekki sannleikann fyrir veru sinni í húsinu. Leitin að systurinni er hindrun í augum 

hans og sökum þess að Olivia er í hættu loka þau á þann möguleika að eiga framtíð saman. 

Enda eru þau, eins og áður sagði, ekki að leita að ástarsambandi. 

5. Ef ástarsagan inniheldur kynlífslýsingu er hún oft upp úr miðri bók, milli 

vandamálsins og lausnarinnar á því. 

Kynlífslýsingin í bókinni er á hinum hefðbundna stað þegar vandamálin eru enn óleyst.
66

  

                                                           
62

 DeLeon, 2011: bls. 116. 
63

 Sama rit: bls. 53. 
64

 Sama rit: bls. 120. 
65

 Sama rit: bls. 146. 
66

 Sama rit: bls. 115. 
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6. Parið vinnur úr vandamálinu eða kemst yfir hindrunina, játar hvort öðru ást sína og 

algengt er að bónorð fylgi. 

Vandamálin eru leyst. John finnur systur sína og þau ná manninum sem ógnaði Oliviu. 

Áhyggjur vegna ástarsambands hverfa sem dögg fyrir sólu. Ástarjátningin verður þó ekki og 

því síður bónorðið en lesendur fá loforð um ástríka framtíð.
67

 

7. Ef eftirmáli fylgir ástarsögunni er venjulega sagt frá náinni framtíð parsins. 

Húsið á fenjasvæðinu hefur engan eftirmála og því á þessi þáttur ekki við. 

Húsið á fenjasvæðinu fellur nánast fullkomlega að formúlu höfundar. Sex þætti hennar 

má finna í bókinni. Aðeins vantaði valþátt sjö.  

 

2.2. Ástarsögur 

 

Ástarsögur eru frábrugðnar öðrum flokkum Rauðu seríunnar. Þær verða ekki jafn 

auðveldlega skilgreindar og Ást & afbrot en eru rómantískari. Ástarsögur geta innihaldið 

spennu, hættur og óvænta atburði en það er allt í bakgrunni. Á meðan ástin sprettur upp og 

þrífst jafnvel á hættutímum í flokknum Ást & afbrot kemur ástin þrátt fyrir hættur eða 

erfiðleika í flokki Ástarsagna. Kynlífslýsingar, ef þær eru til staðar, eru mjög mismunandi en 

þær eiga það til að vera fábrotnari í flokki Ástarsagna. Þær eru jafnvel látnar liggja milli 

hluta. Það er algengt að söguhetjur þessara sagna neyðist til að vera saman og það leiði til 

eilífrar ástar. Þar er hægt að nefna parið Jack Traynor og Miu, sem heitir í raun Teresa Leoni, 

í bókinni Undraverð björgun. Jack bjargar Miu úr læk fyrir utan fjallakofann sinn. Þau festast 

þar eftir að aurskriða lendir á veginum og lokar honum í um tvær vikur.
68

 Annað dæmi er 

parið Gage Powell og Zoey Bancroft í bókinni Týnda brúðurin. Þar segir af Zoey sem er 

barnshafandi. Kærastinn hennar sagði henni upp við tíðindin og vinur hennar, Gage, kemur 

henni til bjargar. Hann giftist henni og fer með hana heim aftur. Þau telja þetta vera einu 

lausnina og þannig þurfa þau að vera saman. Þetta er þó að sama skapi heitasta ósk Gage frá 

því í áttunda bekk í grunnskóla.
69

 

Þetta einkenni Ástarsagna, að neyðast til að vera saman, gæti talist ein klisja þeirra. 

Aðrar sígildar klisjur í Ástarsögum eru: minnisleysi, leynda barnið og mikill misskilningur. Ef 

minnisleysi er til staðar á það svo að segja alltaf við aðalkvenhetjuna. Áður var minnst á Miu 

eða Teresu Leoni úr Undraverðri björgun. Hún missir minnið þegar unnusti hennar ber hana 
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til óbóta. Hann telur hana vera látna og ákveður að losa sig við líkið. Blessunarlega lifir Mia 

það af og staulast á fjallveg þar sem Jack bjargar henni og hjálpar henni svo jafnframt að 

muna.
70

 Bókin Fortíðarleit segir jafnframt frá minnislausri aðalkvenhetju, Faith eða Esther. 

Hún er Amishtrúar en vill yfirgefa heimili sitt eftir ósætti við föður sinn. Hún húkkar sér far 

með manni sem vill fá borgað í blíðu fyrir skutlið. Hún grípur til þess örþrifaráðs að henda sér 

út úr bílnum á ferð og missir minnið í kjölfarið
71

.  

Í þessari sömu bók má finna dæmi um orðræðu ástarsagnahöfunda. Adam Novak fær 

Faith til að vinna fyrir sig sem barnfóstru en hann hafði nýlega komist að því að hann ætti 6 

ára dóttur. Þar er því að finna klisjuna leynda barnið. Þegar Adam og Faith kyssast í fyrsta 

sinn er því lýst á þennan hátt: „Hann ætlaði sér að kyssa hana einn stuttan koss og fara svo en 

mjúkur og hlýr munnur hennar var of mikil freisting.“  Við sama tilefni finnur parið fyrir 

mikilli ástríðu og þau þrá hvort annað heitt.
72

 Það er ekki óalgengt að rekast á par sem þráir 

hvort annað þrátt fyrir að ýmist þekkjast ekki eða vilja ekki hvort annað. Bókin Milljón á móti 

einum segir frá slíku pari. Tony Donatelli og Kaylee Carter þrá hvort annað en vilja ekkert 

heitar en að hunsa boð líkamans. Við fyrstu kynni fer „[ó]væntur losti“ um Tony þegar augu 

hans mæta augum Kaylee.
73

 Litlu síðar, eftir rifrildi þeirra á milli, eru þetta viðbrögð Tonys: 

„Líkami hans spenntist upp, blóðið þusti niður í nára. Augu hans litu niður á varir hennar. 

Fjandinn. Þrátt fyrir allt langaði hann til að kyssa hana.“
74

 

 Stíll höfunda er misjafn og áhersla innan  orðræðu ástarsagna ólík. Darlene Gardner, 

höfundur Milljón á móti einum, vísar mikið í líkamleg viðbrögð Tonys. Auk þess að hann 

bregðist svona við Kaylee eftir rifrildi þarf hann bara að ímynda sér hana til að útkoman 

verði: „[l]íkami hans harðnaði og nárinn herptist“
75

 eða einfaldlega að sitja við hlið hennar: 

„Hugsanir hans voru ekki hreinar. Hann hafði átt í vandræðum með ákveðna líkamsparta 

alveg síðan hann settist við hliðina á henni í bíóinu. Nú var hann glerharður.“
76

 Þessar 

lýsingar á ástandi Tony leiða ekki til kynlífslýsingar heldur fá lesendur að sjá þau Kaylee 

kyssast „djúpum kossi“ og vita að þau eru ekki á leiðinni heim á næstunni.
77

  

Bókin Pabbi á vakt
78

 inniheldur klisjurnar leynda barnið og mikinn misskilning. Þar 

hittast fyrrverandi elskhugarnir Luke Wynter og Leilani Stephens aftur eftir ellefu ára 
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aðskilnað. Hún hefur haldið tilvist sonar þeirra leyndri öll þessi ár þar sem hún telur Luke 

ábyrgan fyrir dauða bróður síns. Luke hafði verið vandræðaunglingur en með aðstoð komst 

hann á beinu brautina og starfar nú sem læknir. Ástin og þrá Luke eftir að kynnast syni sínum 

er sterkari en misskilningurinn á milli þeirra Leilani. Það leysist ekki úr honum fyrr en í lok 

bókar. Parið laðast enn hvort að öðru. Luke hefur „aldrei fundið til sambærilegra tilfinninga, 

hvorki fyrr né síðar. Eftir á að hyggja hafði hann áttað sig á að hann elskaði hana.“
79

 Hann 

segir Leilani síðan að sonur þeirra hafi verið getinn í ást þó að ekki hafi verið reiknað með að 

hann yrði til. Þessi yfirlýsing leiðir til koss sem „byrjaði sakleysislega líkt og samband þeirra 

hafði verið en síðan magnaðist hann í ólgandi ástríður“.
80

  

Persónusköpun í bókum Rauðu seríunnar er einföld. Stuttar bækur gefa ekki kost á 

djúpum persónuleikum. Persónur geta haft galla og í raun er mælt með því. Enginn samsamar 

sig við fullkomna persónu. Grunnreglan er þó að aðalpersónur ástarsagna eru góðhjartaðar.
81

 

Upplýsingar um fortíð þeirra gefur þeim svo meiri dýpt og tengingu við lesendur. Fortíð 

persóna getur hafa verið erfið. Aðalkarlhetja bókarinnar Týnda brúðurin, Gage Powell, varð 

fyrir barðinu á ofbeldisfullum föður.
82

 Sama má segja um Miu/Teresu, aðalkvenhetju 

bókarinnar Undraverð björgun.
83

 Fortíð aðalhetja getur verið samofin. Luke og Leilani í 

Pabbi á vakt voru kærustupar ellefu árum fyrr og minningarnar eru ljúfsárar. Þau voru 

ástfangin og áttu framtíðina fyrir sér þegar litli bróðir hennar elti Luke í partí þar sem honum 

voru gefin eiturlyf. Þau urðu til þess að hann hljóp vitstola út á götu, varð fyrir bíl og dó 

samstundis. Leilani tengir því fortíðina með Luke bæði við dauða bróður síns og fyrstu 

ástina.
84

 

Samofin fortíð Colins Master og Sabrinu Sinclair, í Foreldrar í viðlögum, er tiltölulega 

nýliðin. Sabrina vann sem aðstoðarkona hans í auglýsingafyrirtæki. Hann sendi hana í annað 

starf í fyrirtækinu því honum „fannst of freistandi að umgangast [Sabrinu] daglega“.
85

 Það 

starf var Sabrinu ekki samboðið og því hætti hún og fór að vinna sem verslunarstjóri í 

matvörubúð. Þar vann hún langan vinnutíma fyrir lág laun og neyddist til að leigja íbúð með 

ókunnugri konu sem stal peningum af henni. Þetta varð til þess að Colin reyndist auðvelt að 

vinna Sabrinu aftur yfir á sitt band þegar hann þurfti barnfóstru fyrir systurdætur sínar í fjóra 

mánuði á meðan móðir þeirra sinnti herskyldu. Hann hefur til þess „þúsund vatta 
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persónutöfr[a]“.
86

 Höfundurinn Helen R. Myers fer eftir viðurkenndum leiðum og lýsir hárlit 

Sabrinu sem hunangslituðum
87

 og augum Colins sem gráum með silfurtóni.
88

  

Þegar kemur að Ástarsögum vantar ekki kynferðislega æsandi varir. Í fyrrnefndri bók, 

Undraverðri björgun, sér Jack Miu snúa sér rólega og líta á hann yfir öxlina: „Varir hennar 

aðskildust og hún vætti þær svo að tungubroddurinn kom í ljós í örstutta stund. Jack kæfði 

stunu og gnísti tönnum.“ 
89

 Þá breytist snöggur koss milli þeirra Jacks og Miu „í ljós og hita á 

augabragði. [...] Spennan þaut upp bak hennar við að finna hve harður hann var við maga 

hennar, við að finna heitan andardrátt hans á andlitinu. Það var sem hann gleypti hana, sem 

hún brynni upp í ástríðueldi þeirra.“
90

 Þessi málsgrein er lituð af orðræðu ástarsagna.  

Ástríðufulla kossa er einnig að finna í bókinni Týnda brúðurin eftir Beth Cornelison 

sem kom út í íslenskri þýðingu Tinnu Ingvarsdóttur árið 2012.
91

 Hún verður skoðuð hér með 

formúlu höfundar: 

1. Karl og kona hittast og það eru heitir straumar á milli þeirra. 

Zoey Bancroft og Gage Powell eru vinir frá því í 8. bekk í skóla og helst vinskapurinn meira 

og minna þar til tveimur árum fyrr þegar Zoey stingur af með kærastanum til Las Vegas. Zoey 

og Gage hittast á ný í Las Vegas þar sem Gage er kominn til að bjarga Zoey eftir að kærastinn 

hefur stolið öllum peningunum hennar og stungið hana af ólétta á móteli. Þar er Zoey farið að 

finnast Gage afar kynþokkafullur. Sama dag gifta þau sig í kapellu og þegar hann kyssir brúði 

sína svimar hana af ánægju.
92

 Straumarnir milli þeirra aukast einungis eftir þetta.  

2. Hvorugt þeirra er að leita að ástarsambandi en þau hittast ítrekað, fara jafnvel á 

stefnumót. 

Gage hefur þráð ástarsamband með Zoey í ellefu ár og hefur því ekki leitað á önnur mið. Zoey 

er nýkomin úr sambandi og því er líklegt að hún sé ekki að leita að nýju. Parið býr saman 

heima hjá Gage og hittist því ítrekað.  

3. Heitir kossar eiga sér stað og þau átta sig á tilfinningum sínum hvort í annars garð. 

Gage veit allan tímann að hann er ástfanginn af Zoey en heitir kossar þeirra vekja vissulega 

eitthvað í huga Zoey: „Hiti vara hans og koss hans lét hana missa andann. Þegar hann stundi 

                                                           
86

 Sama rit: bls. 15. 
87

 Sama rit: bls. 19. 
88

 Sama rit: bls. 96. 
89

 Sandler, 2008: bls. 41. 
90

 Sama rit: bls. 85. 
91

 Cornelison, 2012. 
92

 Sama rit: bls. 25-26. 



19 

 

og svaraði kossi hennar fór straumur um hana alla.“
93

. Stuttu síðar áttar hún sig á því að hún 

elskar hann þó svo að hún sé ekki tilbúin til að viðurkenna það.
94

  

4. Parið dregur sig saman en vandamál eða hindrun er til staðar sem erfitt er að vinna 

úr eða komast yfir. 

Eins og fram hefur komið búa þau saman og deila kjörum. Zoey á hins vegar í vanda með 

handrukkara fyrrverandi kærastans sem kúgar af henni fé. Hún felur þetta fyrir Gage líkt og 

tilfinningar sínar þegar hún áttar sig á þeim. Tilfinningarnar eru stærsta hindrun þess að Zoey 

og Gage nái saman. Hún óttast að missa hann sem vin. 

5. Ef ástarsagan inniheldur kynlífslýsingu er hún oft upp úr miðri bók, milli 

vandamálsins og lausnarinnar á því. 

Bókin inniheldur kynlífslýsingu en hún er í eftirmála bókarinnar.
95

 Á hinum hefðbundna stað 

er þó ákafur kossaleikur sem við fyrstu sýn virðist ætla að enda í kynlífi. Það varð þó ekki 

enda var Zoey ekki tilbúin til að játa tilfinningar sínar til Gage. Hún var jafnvel ekki búin að 

átta sig á þeim.
96

  

6. Parið vinnur úr vandamálinu eða kemst yfir hindrunina, játar hvort öðru ást sína og 

algengt er að bónorð fylgi. 

Handrukkarinn er yfirbugaður en hann myrti fyrrverandi kærastann. Zoey hefur þá sagt Gage 

frá þessu vandamáli og leitar til lögreglu sem getur lítið sem ekkert gert. Litlu síðar játar Zoey 

Gage ást sína og þar með eru allar hindranir að baki. Hann biður hennar þá aftur og í alvöru í 

þetta skiptið.
97

  

7. Ef eftirmáli fylgir ástarsögunni er venjulega sagt frá náinni framtíð parsins. 

Týnda brúðurin hefur eftirmála sem segir frá fyrri helmingi brúðkaupsdags þeirra Zoey og 

Gage sem gerist sex vikum síðar.  

Týnda brúðurin lagaði sig mjög vel að formúlu höfundar. Fimm þættir áttu vel við en 

þáttur tvö og valþáttur fimm pössuðu ekki fullkomlega.  

 

2.3. Sjúkrahússögur 

 

Sjúkrahússögur greina sig frá hinum flokkunum með því að fjalla um lækna, 

hjúkrunarfræðinga eða annað starfsfólk spítala eða heilsugæsla. Aðrir flokkar, til dæmis 
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Ástarsögur geta einnig sagt frá læknum og hjúkrunarfræðingum
98

 en þá er starfið venjulega 

ekki jafn stór hluti sögunnar og í Sjúkrahússögum. Sögurnar segja oft frá sambandi tveggja 

starfsmanna innan heilbrigðiskerfisins. Yfirleitt eiga tveir læknar í hlut. Pörin geta annars 

verið sjúklingur og læknir, móðir sjúklings og læknir, hjúkrunarfræðingur og læknir, 

sjúkraþjálfari og læknir, hjúkrunarfræðingur og blaðamaður og svo mætti lengi telja.  

Bókin Nýi læknirinn segir frá tveimur læknum, Morenu Camden og Nathan Young, á 

heilsugæslustöð í Ástralíu. Hún fjallar nánast eingöngu um þróun sambands þeirra, son 

Morenu og heilsugæsluna.
99

 Sama má segja um bókina Fullkomin gjöf en hún fjallar um 

samband tveggja lækna, Lucy Tremayne og Bens Carter. Í upphafi bókar er sagt frá ástarfundi 

Lucy og Bens sem leiðir til þess að Lucy verður barnshafandi. Þau Ben hittast aftur sex 

mánuðum síðar og upp kemst að Ben á barnið. Þarna má því finna klisjuna leynda barnið. 

Sagan inniheldur einnig eina útgáfu af klisjunni mikill misskilningur. Faðir Lucy ber kala til 

Bens vegna misskilnings. Hann hefur svo áhrif á dóttur sína sem kýs að segja Ben ekki frá 

óléttunni.
100

 

Allir flokkar Rauðu seríunnar geta innihaldið sögur af einstæðum foreldrum, 

fósturforeldrum eða öðrum uppalendum. Sjúkrahússögur virðist vera sá flokkur sem hefur 

hvað mest af slíkum sögum. Algengt er að finna þar sögur af barnshafandi kvenhetjum og 

einstæðum feðrum. 

Áðurnefnda bókin Nýi læknirinn er ein þeirra bóka sem hefur að geyma einstæða 

móður sem aðalkvenhetjuna. Þau Morena og Nathan stefna ekki á ástarsamband. Hún var illa 

svikin af fyrrverandi eiginmanni sínum og hann telur sig ábyrgan fyrir láti konu sinnar og 

ófæddu barni þeirra tíu árum áður. Hann er þó saklaus en samviskubitið situr fast. Það breytir 

því ekki að við fyrstu kynni fann Morena strauma þeirra á milli og bros hans minnti hana á 

„að hún var ekki bara læknir, dóttir, móðir... hún var kona.“
101

 Ástríðan milli þeirra er 

jafnframt mikil og fyrsti kossinn virðist stöðva „veröldina [...] sem snöggvast“.
102

  

Áður ónefndur hluti orðræðu ástarsagna er að kvenhetjurnar eru einstakar, hver á sinn 

hátt, og karlhetjunnar hafa aldrei kynnst annarri eins konu. Þetta má til dæmis finna í bókinni 

Bjargað af brúninni. Læknirinn Logan Harris hefur aldrei hitt konu eins og 

hjúkrunarfræðinginn Georgie McArthur. Það kemur jafnframt oft fram í bókinni, til dæmis: 
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„En hann vissi líka að Georgie var öðruvísi en allar aðrar konur sem hann hafði verið með.“
103

 

Einnig: „En Georgie var öðruvísi. Hún hafði opnað hjarta sitt fyrir honum og sýnt honum 

óöryggi sitt, ótta og á endanum hugrekki.“
104

  

Það er mikill hiti milli þeirra Logans og Georgie og hún hefur þrýstnar kyssilegar 

varir
105

 sem ýtir vafalaust undir þrá Logans til hennar. Þau eru einnig eitt af þeim fjölmörgu 

ástarsagnapörum sem fundu taktinn í ástarleikjum sínum. Orðalagið á þeirra takti er hins 

vegar óhefðbundið: „líkami hennar brást við hans, eins og þau væru að dansa við takt sem 

aðeins þau tvö þekktu.“
106

  

Persónur Sjúkrahússagna eru yfirleitt sérstaklega hjartahlýjar og kunna vel við störf 

sín. Þær eru, eins og aðrar persónur ástarsagna litaðar af fortíðinni. Morena úr bókinni Nýi 

læknirinn kemst vel að orði um þetta; það er mikilvægt að líta björtum augum til framtíðar en 

„[e]kki gleyma fortíðinni því hún gerir okkur að því sem við erum.“
107

   

Fortíð Henrys Harcourt úr bókinni Úr sveit í borg er beinlínis ástæðan fyrir því að 

hann hittir Rayne Hudson. Bókin er eftir Lucy Clark og var gefin út í íslenskri þýðingu Birgis 

Davíðssonar í febrúar 2010.
108

 Hún er hér skoðuð með formúlu höfundar: 

1. Karl og kona hittast og það eru heitir straumar á milli þeirra. 

Henry Harcourt og Rayne Hudson hittast við vegakant þar sem þau aðstoða konu í fæðingu. 

Þau vinna vel saman og ekki skemmir fyrir að þau laðast hvort að öðru. Rayne sem venjulega 

lítur ekki tvisvar á karlmenn finnur tilfinningar sem hún hefur aldrei fundið fyrir áður þegar 

hún lítur í augu Henrys.
109

 Við það að Henry grípur Rayne í fangið eftir að henni skrikar fótur 

fer ylur og fiðringur um Rayne. Við það tilefni heldur Henry utan um hana töluvert lengur en 

eðlilegt myndi teljast, tregur til að sleppa þessari fallegu, snjöllu og fyndnu konu.
110

 

2. Hvorugt þeirra er að leita að ástarsambandi en þau hittast ítrekað, fara jafnvel á 

stefnumót. 

Rayne hefur ekki leitað í ástarsambönd fram að þessu og þó það komi ekki fram berum orðum 

er nokkuð ljóst að hún er óspjölluð. Henry hefur nýverið misst eiginkonu sína og barn og 

kemur til smábæjarins Deniliquin til að komast frá sínu daglega lífi. Ótrúlegt er því að hann sé 

beinlíns að leita að framtíðarástarsambandi. Þau Rayne hittast ítrekað, hann aðstoðar hana í 

vinnunni og svo fara þau á nokkur stefnumót. 
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3. Heitir kossar eiga sér stað og þau átta sig á tilfinningum sínum hvort í annars garð. 

Parið deilir í fyrstu litlum, sætum kossum sem síðar magnast og verða heitir og 

ástríðufullir.
111

 Þau Rayne og Henry eru mjög opin varðandi tilfinningar sínar og snemma er 

ljóst að hann ber sterkar tilfinningar til hennar. Jafn augljóst er að Rayne ber sterkar 

tilfinningar til Henrys en hún er þó örlítið lengur að átta sig.
112

  

4. Parið dregur sig saman en vandamál eða hindrun er til staðar sem erfitt er að vinna 

úr eða komast yfir. 

Erfiðleikar Rayne úr æsku hafa fylgt henni og vegna þeirra á hún erfitt með að treysta 

karlmönnum. Henry vinnur þó að því í rólegheitum að endurvekja trú hennar á þeim. 

5. Ef ástarsagan inniheldur kynlífslýsingu er hún oft upp úr miðri bók, milli 

vandamálsins og lausnarinnar á því. 

Bókin inniheldur enga kynlífslýsingu. 

6. Parið vinnur úr vandamálinu eða kemst yfir hindrunina, játar hvort öðru ást sína og 

algengt er að bónorð fylgi. 

Að lokum tekst Henry að endurvekja trú Rayne á karlmönnum. Henry játar Rayne ást sína og 

nokkru síðar gerir Rayne slíkt hið sama. Við það tækifæri biður hún hans með pappírsgoggi 

þar sem hún óskar þess, venju samkvæmt, að hann velji sér lit og því næst tölu. Tölurnar eru 

þó allar þær sömu og undir þeim stendur: „Viltu giftast mér?“
113

 

7. Ef eftirmáli fylgir ástarsögunni er venjulega sagt frá náinni framtíð parsins. 

Eftirmálinn gerist þrjátíu og tveimur dögum síðar og segir frá brúðkaupsdegi parsins.  

Úr sveit í borg átti mjög vel við formúlu höfundar. Aðeins vantaði valþátt fimm þar 

sem engar kynlífsslýsingar voru í bókinni. 

 

2.4. Örlagasögur 

 

Örlagasögur minna helst á sögur úr flokknum Ást & afbrot. Ólíkt Sjúkrahússögum 

fjalla Örlagasögur oft um glæpi, flótta, vitni að glæpum og fleira í þeim dúr. Lögregluþjónar 

og aðrir í svipuðum starfstéttum geta verið í aðalhlutverkum Örlagasagna en eru það 

sjaldnast. Það er vafalaust stærsta aðgreiningin milli flokkanna tveggja. Hetjur Örlagasagna 

hafa yfirleitt enga félagslega sérstöðu en lenda, af ýmsum ástæðum, í slæmum atburðum. 

Þetta getur verið ung kona á flótta eftir að samkynhneigður maður lést í rúminu hennar vegna 
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of stórs eiturlyfjaskammts.
114

 Nágrannakona myrts fjárkúgara verður fyrir barðinu á 

morðingja hans en kynnist jafnframt bróður látna nágrannans og finnur ást og öryggi í örmum 

hans.
115

 Lögregluþjónn blandast inn í rannsókn barnasöluhrings og er myrtur. Ekkja hans er 

ásökuð um morð. Meðan hún dvelur í fangelsi er syni þeirra rænt. Við leitina finnur hún þó 

ástina á ný.
116

 Oftar en ekki eru það kvenhetjur Örlagasagna sem lenda í vondum aðstæðum 

og fá aðstoð karlhetjunnar til að komast út úr þeim. 

Ef við göngum út frá því að örlögin hafi áhrif á það hvað gerist í lífi okkar er óhætt að 

segja að allar ástarsögur séu örlagasögur. Áhersla Örlagasagna virðist þó vera sú að 

viðkomandi hefur ekkert að segja um örlög sín. Kvenhetjan þarf ekki að vera læknir eða 

lögregluþjónn sjálf til að kynnast myndarlegum lækni eða lögregluþjóni. Kvenhetjan getur 

starfað við hvað sem er. Hún getur til dæmis verið kennari, þýðandi eða leiðsögumaður en 

hún lendir í ákveðnum aðstæðum sem leiða til þess að hún kynnist karlhetjunni. Karlhetjan 

getur verið einhver sem kvenhetjan þekkti áður en vegna nýrra aðstæðna kynnist hún honum á 

nýjan hátt. Það sést í bókinni Staðgengillinn. Maggie Sinclaire vinnur fyrir leyniþjónustuna 

OMEGA og tekur að sér að fara í dulargervi varaforseta Bandaríkjanna. Hún vinnur að þessu 

verkefni með yfirmanni sínum, Adam Ridgeway, sem hún hefur löngum verið hrifin af. Í 

þessu verkefni kynnast þau Maggie og Adam náið og hún kemst að því að hann er hrifinn af 

henni líka.
117

  

Hin hefðbundna orðræða ástarsagna lætur sig ekki vanta í þennan flokk Rauðu 

seríunnar. Bókin Slóðin rakin fjallar um Serenu Stover og Colt Mason. Serena er ákærð fyrir 

morð og sonur hennar, Petey, biður Colt um aðstoð. Colt er rannsóknarmaður sem vinnur hjá 

Verndarenglum. Hann tekur málið að sér en ekki vill betur til en svo að Petey er rænt. Þar má 

því finna klisjuna rænda barnið. Serenu er sleppt úr varðhaldi gegn tryggingu og leitin að 

Petey hefst fyrir alvöru. Eðlilega er Serena áhyggjufull og á erfitt með svefn. Þau Colt draga 

sig saman á þessum erfiðu tímum og hún biður hann einfaldlega um að kyssa sig til að láta 

„sársaukann hverfa í smástund“.
118

 Litlu síðar hefur hitnað í kolunum: „Hún vætti varirnar og 

gaf frá sér lága sælustunu eins og hún nyti athygli hans. Hann hungraði í meira og dró hana að 

sér, nuddaði líkama sínum við hennar og fann frumstæðar hvatir blossa upp.“
119

 Eins og áður 

sagði eru varir kynörvandi í ástarsögum og frumstæðar hvatir er víða að finna. Serena þarf 

aðeins að nudda líkamanum upp við Colt til að hann „harðn[i] samstundis“ og „loftið á milli 
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þeirra [er] heitt og fullt af ástríðum“.
120

 Þetta er allt hluti af orðræðunni sem er kunnugleg 

lesendum. 

Bókin Maður leyndardómanna fjallar um samband Sophie Campbell og Cords Pruitt. 

Sophie starfar sem þýðandi og Cord er háskólaprófessor. Þau kynnast þegar bróðir Cords og 

nágranni Sophie, Jon Pruitt, er myrtur. Aðdráttaraflið milli Sophie og Cords er ótvírætt. Þegar 

Cord horfir framan í Sophie getur hann ekki um annað hugsað en að kyssa hana. „Sjá mjúku, 

rauðu varirnar aðskiljast til að hleypa honum að“.
121

 Þetta er ekki fyrsta skiptið sem hann 

hefur leitt hugann að mjúku rauðu vörunum hennar og svo sannarlega ekki í síðasta skipti 

heldur. Kvenhetjur ástasagna eiga það til að klæða af sér fegurð sína eða vita ekki af henni.
122

 

Sophie er ein af þeim. Eftir erfiða æsku hefur hún tileinkað sér persónuleika sem á illa við 

hennar eigin. Hún er upphaflega klaufsk og athyglissjúk en verður hljóðlát og hættir að 

sækjast eftir athygli. Sophie gengur í of stórum fötum, er með ljóst hárið úfið og notar stór 

gleraugu sem fela hana vel. Þess utan virðist hún ekki nota farða. Cord sér þó í gegnum 

búninginn. Hann sér fallega vel vaxna konu með stór brjóst og þegar hún er ekki með 

gleraugun sér hann falleg og „tjáningarrík“ augu.
123

 Augun eru jú gluggi að sálinni.  

Klisjurnar láta sig ekki vanta í Örlagasögur. Algeng klisja er kona í hættu eins og í 

flokki Ásta & afbrota, kvenhetjan er elt og áreitt. Þá klisju má finna í bókunum 

Staðgengillinn
124

 og Maður leyndardómanna
125

 en í báðum bókum eru það aðalkvenhetjurnar 

sem þurfa að verjast óprúttnum aðilum sem vilja koma þeim fyrir kattarnef.  

 Í sumum bókum, eins og í Loforði málaliðans, koma kvenhetjurnar sér sjálfar í 

lífshættu. Bókin er eftir Sharron McClellan og kom út í íslenskri þýðingu Pálma Þórðarsonar í 

febrúar 2011.
126

 Hún verður skoðuð hér með formúlu höfundar: 

1. Karl og kona hittast og það eru heitir straumar á milli þeirra. 

Bethany Darrow leitar eftir aðstoð málaliðans Xaviers Monero til að bjarga systur sinni frá 

mannræningjaflokknum FARC. Hún fær hann til að taka starfið að sér gegn veglegu gjaldi 

sem hann hyggst nota til að bjarga systur sinni frá sömu ræningjum. Til að dulbúa verkefnið 

þurfa þau að leika ástfangið par í stutta stund í byrjun bókar. Þau leika hlutverk sín vel og 

deila heitum og áköfum kossi sem kveikir á milli þeirra ástríðueld.
127
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2. Hvorugt þeirra er að leita að ástarsambandi en þau hittast ítrekað, fara jafnvel á 

stefnumót. 

Bæði einbeita sér að því að bjarga systrum sínum og hafa því lítinn tíma til að stofna til 

ástarsambands. Það breytist þó snögglega þar sem þau deila tjaldi í frumskógum Kólumbíu.  

3. Heitir kossar eiga sér stað og þau átta sig á tilfinningum sínum hvort í annars garð. 

Xavier og Bethany deila fjölda kossa og allir eru þeir ástríðufullir og geta jafnvel verið 

dáleiðandi. Xavier þykir vænt um Bethany og vill vernda hana.
128

 Hún vill að sama skapi  

vernda hann og uppgötvar að hún elskar hann.
129

    

4. Parið dregur sig saman en vandamál eða hindrun er til staðar sem erfitt er að vinna 

úr eða komast yfir. 

Þau draga sig saman, deila kossum, áhyggjum og vernda hvort annað. Leyndarmál Bethany er 

þó að hún á ekki hálfa milljón Bandaríkjadala til að greiða honum fyrir verkefnið eins og hún 

lofar honum. Þá er erfitt að einblína á nýtt ástarsamband þegar áætlanir eru um að brjótast inn 

í búðir mannræningja og frelsa systur hennar.  

5. Ef ástarsagan inniheldur kynlífslýsingu er hún oft upp úr miðri bók, milli 

vandamálsins og lausnarinnar á því. 

Sagan inniheldur nokkrar kynlífslýsingar. Þær eru með stuttu millibili upp úr miðri bók og 

áður en vandamálið er leyst.  

6. Parið vinnur úr vandamálinu eða kemst yfir hindrunina, játar hvort öðru ást sína og 

algengt er að bónorð fylgi. 

Þau frelsa systur Bethany og við það kemst leyndarmál hennar upp. Xavier bregst eðlilega illa 

við.
130

 Hann jafnar sig undir lok bókar og ákveður að fyrirgefa Bethany. Hún áttar sig nokkru 

áður á því að hún elskar hann en segir það ekki berum orðum.
131

 Xavier lofar Bethany að það 

verði eitthvað á milli þeirra að eilífu og að sambandið verði ekki hnökralaust. Þá spyr Bethany 

hvort það verði ást og hann lofar því einnig.
132

  

7. Ef eftirmáli fylgir ástarsögunni er venjulega sagt frá náinni framtíð parsins.  

Eftirmáli bókarinnar segir frá því þegar parið, sex mánuðum síðar, er að efna loforð sitt við 

systur Bethany um að frelsa alla gísla mannræningjanna. Eftirmálinn sýnir ástríkt samband 
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þeirra og lækningarmátt sáttarkynlífs.
133

 Hann gefur lesendum von um ánægjulega og 

spennandi framtíð hjá parinu. 

Loforð málaliðans lagaði sig nánast fullkomlega að formúlu höfundar. Það eina sem 

vantaði var eiginleg ástarjátning í sjötta þætti.  

 Greiningar með formúlu höfundar hafa komið mjög vel út en að meðaltali mátti finna 

yfir sex þætti hennar af sjö í bókunum. Þessar niðurstöður sýna að þó eiginleg formúla stuttra 

samtímaástarsagna sé ef til vill hvergi skrifuð þekkja höfundar þeirra hana og fylgja henni í 

meginatriðum.  
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Lokaorð 

 

Rauða serían er safn ástarsagna, fengið frá Harlequin útgáfunni. Þetta eru formúlubækur sem 

hafa ákveðin einkenni. Þær eru uppfullar af klisjum og sérstakri orðræðu ástarsagna. Bækur úr 

flokkunum Ást & afbrot, Ástarsögur, Sjúkrahússögur, og Örlagasögur eru allar byggðar upp 

á sama hátt og innihalda einkenni sem eru lesendum kunnugleg. Það eru þessi einkenni, 

formúlan, orðræðan og klisjurnar sem hvetja lesendur til að lesa nýjar bækur úr þessum 

flokkum í hverjum mánuði.  

 Ást & afbrot er spennuflokkur og það er Örlagasögur líka. Þessir flokkar eru jafnframt 

með meiri kynferðislega skírskotun en hinir flokkarnir tveir, þó vissulega geti verið allur 

gangur á því. Sjúkrahússögur fjalla venjulega um fólk innan heilbrigðiskerfisins og stór hluti 

bókanna snýst um starfið. Ástarsögur hafa ekki jafn augljósa skilgreiningu en eru 

hefðbundnasti og rómantískasti flokkur sagnanna. Þær geta fjallað um lækna, viðskiptajöfra 

eða hverja sem er.  

 Eins og áður sagði eru allir flokkarnir byggðir upp á sama hátt. Allar ástarsögur enda 

vel, innihalda þekktar klisjur, afmarkaða orðræðu ástarsagna og fylgja sömu formúlu. 

Algengustu klisjurnar eru mikill misskilningur og leynda barnið. Þá er vert að minnast á aðrar 

algengar klisjur svo sem minnisleysi, rænda barnið og kvenhetjan er elt og áreitt. Orðræða 

ástarsagna er fjölbreytt og getur komið fram á ólíkan hátt hjá höfundum. Þeir virðast þó allir 

sammála um það að varir séu sérstaklega kynæsandi, þrýstnar kyssilegar varir má finna í 

flestum ástarsögum Rauðu seríunnar. Önnur dæmi um orðræðu ástarsagna eru hiti eða 

straumur milli aðalhetjanna, sjóðheitir kossar sem erfitt er að rjúfa og það þegar söguhetjurnar 

„finna (gamla) taktinn“ í kynlífi.  

 Hér á undan var ein bók úr hverjum flokki greind með formúlu höfundar. Þessar 

greiningar komu mjög vel út. Að meðaltali pössuðu rúmlega sex þættir við sjö þátta formúlu 

höfundar, aðeins vantaði valþætti eða lítillega upp á einstaka þætti. Það er því nokkuð ljóst að 

þó höfundar fari ekki eftir eiginlegri formúlu þegar þeir skrifa ástarsögur er hún til staðar engu 

að síður, rétt eins og orðræðan og klisjurnar. Þetta er allt hluti af tungumáli ástarsagna.   

 Ástarsögur og þar með talið bækur úr Rauðu seríunni eru hluti af formúlubókmenntum 

sem njóta mikilla vinsælda og velta milljörðum.  

Ástarsögur hafa fylgt manninum frá upphafi frásagnar og vinsældir þeirra hafa aldrei 

dvínað. Þær eru alls staðar; í bókum, ljóðum, leikritum, bíómyndum, sjónvarpi, auglýsingum 

og í fjölskyldulífinu. Við þekkjum einkenni þeirra - og þráum meira.   
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