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Vi har lese. Eg veit ikkje kor mange sider. Men vi har lese 30 bøker. Til saman 30 unike his-
torier har engasjert oss som presenterer bøker i dette heftet. Er det muleg å finne fellestrekk 
ved dei? Er det muleg å peike på trendar i ungdomslitteraturen ved å sjå på tematikken og 
motiv i dei bøkene vi har lese? 

Eg trur trendar blir eit for sterkt ord. I fjor var det til dømes mange bøker om unge som vart 
gravide. Dysfunksjonelle mødre. Dei finst, men det er det mindre av i år. Så, trendar? Nei, 
heller tendensar.

Ein tendens som vi alle har sett i årets bøker, er måten jenter blir framstilt på. Jentene er 
svært aktive og handlekraftige i årets ungdomslitteratur. Dei veit å ta sakene i eigne hender. 
Til og med dei blinde. Ja, kvifor skulle det vere eit hinder, liksom? Og så lagar dei eigne lover. 
Lover som står over dei som samfunnet elles omgir seg med.

Skal ein finne noko tilsvarande på manns- eller gutesida i årets litteratur, ja, så må vi tilbake 
til vikingtida. Eller kanskje nær framtid? Til eit samfunn som overvakar og fengslar uskuldige 
unge. Og det er gitt dei unge sjølv å komme seg fri. Internett og sosiale teknologiar spelar ei 
rolle i fleire av bøkene. Dei unge sjølv er skapande, enten det no er hiphop eller nettromanar.

Og så har vi ”The ususal suspects”: Fantasy, spenning, kjærleik og humor. Er den beste boka 
ei av dei? Muleg. Men viss eg skal sette opp ein fellesnevnar, så må det uansett bli: Breidde!

Stig Elvis Furset

Redaktører:
Vera Grønborg Aubert
Stig Elvis Furset

Utgitt av Buskerud fylkesbibliotek i  
forbindelse med Ungdomsbokgildet 2009
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Handlekraftige jenter  
og teknologi

Bøker som presenteres:

Bøkene i heftet er presentert av :
Vera Grønborg Aubert
Stig Elvis Furset
Marit Gautneb
Randi Helgerud
Mari Nordø Pettersen
Beate Ranheim



Olendrerilla conulla faci blam, vent 
wismolut ullamcorem at dolorem quis ex et 
at lum w, si tis accum quipsusto odolobore 
eraese do euguer incinciduis nos nulla corer 
si eriusci bla facipit velestrud erci ea faciduis 
non velent ad enim doloborem dolor inim 
dolore estisl utem zzrit, sim quatum aute 
dolorperci tie feui tat. 
Vulputpat. Duisl irit il utem 
inibh eliquis dipit vel utate 
eum quissisi te feugueros 
delesto doloboreet, commy 
nulputat adigna consectem 
iliquis acilla facidunt 
lortincilit exeros dipsum 
volorero odigna faccummy 
nonsequat, velenibh er 
ad dui el inim alis acipit 
irillaorem exerci te dunt 
vel doloborper sum zzril 
ut aci eum dolor senisci 
llaorem deliquamet ing elit 
augait volore minim ea faccum auguero er 
si blam, velit vulput wismolobore vel ilisit 
lute volorer iusciduisis num dit iniat iriliscil 
eumsandrero consecte facing et, suscincipit, 
vero odignisim ad magnim vel utet 
praessenibh et volore volendre tis nonse 
dunt irilit prat alit wis ad doloreet iureet 
volent alisis aliquat.

Gait, commy nostrud eugait augiati onsent 
la feuissi.
Duis ea consectem vel dolor secte estio od 
tat. Ut la facilla faciduis etum quis nullaore 
minismodiam inim iril et lam iriustrud 
dolor si te dunt ate dolorer aesequat 
luptat vendipisim ea augiating eraessequis 

augiam, quat nullam, vero 
dolum quam inismod tie 
doleniamet nim zzriuscilis 
nulla ad te dolorem acilit 
praestrud tis eui ex erostin 
cidunt iure modolut lor at. 
Duis autpat ullan henibh 
eugiat nos eu feuissectem 
iure dolor ad dolortin 
hendit, volorpe raessis num 
il deliquip ex eu feu faciduis 
dipisi.
Ibh exeros do digna commy 
nulla faci tem zzrit la 
feugiamet, sit ad magna 

feu feuguer sumsan hent at. Xercil ullaortis 
aliquis etummod igniam, sequis am iuscip 
eugiat.
Illaor se tat nulputpat niam, vulputpat.
Lor sed dolese tem iurero eugait at. Ut lore 
modolore mod diam ver secte minibh eugue 
modo consequis niam delisl utet at. Min 
et wisl ipsumsan hendipsum nim iure do 

Aina basso 

Ingen må vite 
Gyldendal
Presentert av: Mari Nordø Pettersen

Hun går fort bortover gata med blikket nedslått. Bakken 
er støvete og varmen står ut fra steinene i husveggene. Det 
lukter stramt av mennesker og dyr, men det er som det skal 
være. Det er en del av bylukta. Hun holder krukka tett inntil 
seg og prøver å gå i ett med vegger og murer. Best å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet. Best 
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 Dette er slik jeg husker noe av stemningen i 
begynnelsen av denne vonde, men samtidig 
veldig vakre boka, som er Aina Bassos 
litterære debut.

  Ingeborg vokser opp i en kystbygd i 
Norge på 1730-tallet. Hun bor sammen 
med moren, stefaren Gabriel og den yngre 
halvbroren Peder. Moren er jordmor og 
derfor mye borte om nettene. Slike netter 
kan Ingeborg oppleve at Gabriel forgriper 
seg på henne. Det er det vonde. 

Det vakre er skildringen av et gryende 
kjærlighetsforhold mellom Ingeborg og en 
av de unge guttene som kommer og hjelper 
til i slåttonna. 

Det vakre er også språket i boka. Den er 
skrevet nærmest som en punktroman, kort 
i formen. Nesten som å lese lyrikk! Vakker 
nynorsk! 

Det historiske i historien er underbygd 
ved en del samtidige tekstutdrag som er 

tatt med i boka, blant annet lovtekster. 
Dette er med på å skape en helt spesiell 
stemning. 

Ingen må vite er en bok for de fleste. Jeg 
gleder meg til flere bøker av Aina Basso!
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Nei, det var ikke bare bare å være 14 år 
gammel slavejente i romertidens Germania. 

Denne første boka i serien Slangeringen; 
Døden er her av Liv Margareth Alver, er lagt 
til Norden i romertida. Bare det gjør den 
til noe annerledes, for den perioden har vi 
jammen ikke visst for mye om. Vi følger tre 
ungdommer i alderen 12-15 år; Are hører 
hjemme på en storgård i Østfold, Sirona er 
født som slave i Germania, og Bothwar er 
blitt slave etter at faren hans ble forrådt.

 Livet som slave preges av tilfeldig 
grusomhet, men det er ikke noen lek for 
frie mennesker heller. Det er styrke som 
teller, og et menneskeliv er ikke mye 
verdt. Nådeløsheten skildres så jeg virkelig 
forstår hvordan den kunne oppleves som 
en naturlig del av hverdagen. Det spares 
ikke på grusomhet, men detaljene blir 
aldri overveldende. Varmen og lojaliteten 
mellom menneskene som hører sammen,  
veier også opp.

Gudedyrkelsen er også sentral i 
fortellingen. Det sies aldri hvilke guder det 

dreier seg om, men jeg regner med at det er 
den norrøne mytologien som dominerte her 
på 200-tallet.  
 Uansett, boka har en drivende 
fortelling, gode personskildringer og 
spennende historiske og religiøse detaljer.

Forlaget markedsfører boka som 
”historisk fantasy”, men det er den faktisk 
ikke. Vel har Are kontakt med åndene og 
kan se ting ikke alle andre ser, men det er jo 
en del av den tidas religiøse forestillinger. 
Da er det ikke fantasy. Det er mulig forlaget 
bruker begrepet for å øke salget, men dette 
er en så god bok at leseren neppe ville blitt 
skuffet uansett. 

Aina Basso

Ingen må vite
Det Norske Samlaget
Presentert av Randi Helgerud

Ingeborg våkner tidlig. Det er kaldt, kaldt jordgulv mot de nakne føttene. Hun trekker 
på seg de tykke ullstrømpene, går bort til grua, legger på litt ved og blåser liv til glørne. 
Mor og Peder sover ennå, Gabriel ligger i benken og snorker; fullt påkledd med en eim av 
gammel fyll svevende rundt kroppen. Ingeborg kler på seg fort,  tar vannbøttene og går 
ut.

Liv Margareth Alver 

Slangeringen:  
Døden er her
Gyldendal
Presentert av Mari Nordø Pettersen

Hun går fort bortover gata med blikket nedslått. Bakken er støvete og varmen står ut fra 
steinene i husveggene. Det lukter stramt av mennesker og dyr, men det er som det skal 
være. Det er en del av bylukta. Hun holder krukka tett inntil seg og prøver å gå i ett med 
vegger og murer. Best å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet. Best å ikke tiltrekke seg blikk.  
De siste par årene har hun lagt merke til at menn ser på henne på en annen måte. Og det er 
ikke alt som kan skjules med litt større kjortel… Hun er klar over at det bare er et spørsmål 
om tid før en mann krever henne, og da har hun ikke noe hun skulle ha sagt.



Olendrerilla conulla faci blam, vent 
wismolut ullamcorem at dolorem quis ex et 
at lum w, si tis accum quipsusto odolobore 
eraese do euguer incinciduis nos nulla corer 
si eriusci bla facipit velestrud erci ea faciduis 
non velent ad enim doloborem dolor inim 
dolore estisl utem zzrit, sim quatum aute 
dolorperci tie feui tat. 
Vulputpat. Duisl irit il utem 
inibh eliquis dipit vel utate 
eum quissisi te feugueros 
delesto doloboreet, commy 
nulputat adigna consectem 
iliquis acilla facidunt 
lortincilit exeros dipsum 
volorero odigna faccummy 
nonsequat, velenibh er 
ad dui el inim alis acipit 
irillaorem exerci te dunt 
vel doloborper sum zzril 
ut aci eum dolor senisci 
llaorem deliquamet ing elit 
augait volore minim ea faccum auguero er 
si blam, velit vulput wismolobore vel ilisit 
lute volorer iusciduisis num dit iniat iriliscil 
eumsandrero consecte facing et, suscincipit, 
vero odignisim ad magnim vel utet 
praessenibh et volore volendre tis nonse 
dunt irilit prat alit wis ad doloreet iureet 
volent alisis aliquat.

Gait, commy nostrud eugait augiati onsent 
la feuissi.
Duis ea consectem vel dolor secte estio od 
tat. Ut la facilla faciduis etum quis nullaore 
minismodiam inim iril et lam iriustrud 
dolor si te dunt ate dolorer aesequat 
luptat vendipisim ea augiating eraessequis 

augiam, quat nullam, vero 
dolum quam inismod tie 
doleniamet nim zzriuscilis 
nulla ad te dolorem acilit 
praestrud tis eui ex erostin 
cidunt iure modolut lor at. 
Duis autpat ullan henibh 
eugiat nos eu feuissectem 
iure dolor ad dolortin 
hendit, volorpe raessis num 
il deliquip ex eu feu faciduis 
dipisi.
Ibh exeros do digna commy 
nulla faci tem zzrit la 
feugiamet, sit ad magna 

feu feuguer sumsan hent at. Xercil ullaortis 
aliquis etummod igniam, sequis am iuscip 
eugiat.
Illaor se tat nulputpat niam, vulputpat.
Lor sed dolese tem iurero eugait at. Ut lore 
modolore mod diam ver secte minibh eugue 
modo consequis niam delisl utet at. Min 
et wisl ipsumsan hendipsum nim iure do 

Aina basso 

Ingen må vite 
Gyldendal
Presentert av: Mari Nordø Pettersen

Hun går fort bortover gata med blikket nedslått. Bakken er støvete og varmen står ut fra 
steinene i husveggene. Det lukter stramt av mennesker og dyr, men det er som det skal 
være. Det er en del av bylukta. Hun holder krukka tett inntil seg og prøver å gå i ett med 
vegger og murer. Best å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet. Best å ikke tiltrekke seg blikk. De 
siste par årene har hun lagt merke til at menn ser på henne på en annen måte. Og det er ikke 
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Bernard Beckett 

Genesis
Oversatt av Bjarte Bjørkum  
Cappelen Damm 
Presentert av Mari Nordø Pettersen
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Joe var ikkje så veldig van med å ta t-
bana inn til London. Men han visste at han 
skulle gå av på King’s Cross. Han visste at 
han skulle gå ut på framsida av stasjonen.

Korleis hadde det gått til at han no stod 
fullstendig rådvill og utan retningssans ute 
på fortauet? Dette var ikkje den delen av 
King’s Cross som han var van med. Her … 
her ute i eit sant kaos av tiggarar, tutande 
bilar, blinkande reklameneon … og pendlarar 
som hasta forbi, kom borti han med skul-
drene sine, sa ”sorry”, utan at dei meinte 
det. 

Det var då han hadde tatt handa opp 
til lua. Slik du gjer heilt umedviten når du 
er litt forvirra. Når du ikkje finn fram. Når 
du skal orientere deg. Og det var då denne 
stemma skar gjennom all larmen. Nei, den 
skar ikkje, det var feil ord…eller…viss den 
skar, så skar den som ein edel diamant gjen-
nom all larmen og ståket rundt. Jentestem-
ma. Som sa: 

”Nå må du bestemme deg!” 
Joe snudde seg, og såg. 
Ein jentekropp. Eit jenteansikt. Ei jente 

som var som skore ut av alle fantasiane 
hans om korleis ei jente skulle sjå ut. Ein 
rein diamant av ei jente. 

Skjørt. Laus topp. Bar magehud. Ertande 
smil. Leppestift. Hovudet på skakke.  
Mascaraen. Eine handa på midjen. Lærbanda 
rundt handledda. Svart. Svart.  

Svarte. Skinnboots. 
Og han … med handa på lua … 
”Æææhhh…” 
”Fin lue” 
Sa ho. Og gjekk. Sa ho. Og  

forsvann. Sa ho. Og kaoset kom tilbake. No 
også inne i han. 

Joe blir hardt og utan nåde ramma av 
forelsking i Kevin Brooks sin roman Candy. 
Og det er ei kjærleiksfortelling, dette. Men 
det må leggjast til at det er ei kjærleiks-
fortelling av den rå sorten. Ein ser det på 
omslaget av boka også. Eit rustraudt hjarte. 
Med navnet til denne jenta Joe møter, 
Candy, som ei slags skiten tatovering over 
hjartet. Romanen til Brooks er så langt frå 
rosa på farge som det er muleg å komme. 

For dersom det finst normale 16-årige 
jenter, så høyrer Candy ikkje heime i den 
kategorien. Candy lever på utsida, på alle 
mulege sett og vis. Ho er narkoman. Og 
som ein følgje av det, også prostituert. Og 
med det livet følgjer det også at der finst 
ein hallik. Den ikkje heilt stabile Iggy, som 
har mørk makt over Candy. 

Men forelska som han er, stakkars gu-
ten, sett Joe i gang eit prosjekt for å frigjere 
Candy frå avhengigheten Candy har både til 
stoffmisbruket og halliken sin. Og slikt gjer 
ein ikkje ustraffa.

Kevin Brooks

Candy
Oversatt av Marte Gresvik
Gyldendal
Presentert av Stig Elvis Furset

Men alene var jeg ikke! Det var en mengde 
privatskolelever der som skulle ta første-, 
andre- og tredjeklassepensum på tre dager. 
Det kunne jo ikke jeg vite. Ikke kunne jeg 
vite at de kalte inn elevene etter alfabetet 
heller. Jeg heter Pettersen…

Det er rart med det. Etter å ha sittet i 
en gang i over fem timer og hørt elev etter 
elev klage over at de bare fikk fem i natur-
fag muntlig, orker du liksom ikke være ner-
vøs mer. Det får gå som det går. Og etter 
fem timer er sensor også ganske lei, så jeg 
slapp nok billig unna.

Jeg regner med at de fleste har opplevd 
muntlig eksamen. Alle kjenner følelsen. ”Nå 
er det meg, bare meg, det står på.”

Hele denne boka er en muntlig eksa-
men. Og vi er nok alle glade for at det ikke 
er denne varianten vi har vært utsatt for!

I Genesis av Bernard Beckett er vi ved 
slutten av det 21. århundre. Anaximander 
skal opp til sitt livs viktigste eksamen. Hun 
skal opp i historien om Adam Forde, en 
legende og opprører i dette samfunnet hvor 
folk gentestes og deretter plasseres der de 
passer best inn. I løpet av den fem timer 
lange eksamenen opplever Anaximander at 
hun må ta stilling til sitt eget syn på histo-

rien og samfunnet hun er en del av.

Genesis er en liten bok, men den tar for 
seg svære temaer. Dette er ingen kjapt lest, 
kjapt glemt bok. Det tar tid å lese den, på 
hver side er det problemstillinger som kre-
ver at du tenker over dem. Det er ubehage-
lige temaer og moralske dilemmaer. Er det 
alltid galt å drepe? Skal en alltid følge or-
dre? Kan en stole på autoriteter? Er det all-
tid rett å stille spørsmål ved det etablerte?

Språklig er den ikke så krevende, så jeg 
tror den vil være midt i blinken for ungdom 
på videregående som er midt i meningen 
med livet-fasen, og for alle som er mer eller 
mindre ferdige med den. Alle som tåler å 
tenke, egentlig... 

Slutten er nesten det beste med hele 
boka, men den har jeg selvfølgelig ikke tenkt 
å si noe om!

Lua … det berre måtte vere lua …Da jeg var 16, var jeg oppe til muntlig eksamen som privatist. Jeg møtte opp klokka tolv 
en varm junidag. Jeg følte meg både nervøs og alene, der jeg tusla inn på skolen for å finne 
riktig klasserom. Kanskje var det bare meg og skumle sensorer der?       
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Jeg tar ekspressbuss hver morgen. Der 
filmes vi. Så går jeg fra bussterminalen til 
T-banen. Et av de mest overvåka områdene 
i Oslo. Jeg ser uniformert politi nesten 
daglig. På T-banen oppfordres vi til å gå 
over til elektronisk månedskort. Det er 
personlig. Da registreres det hvor du reiser

Alt jeg gjør på nettet, logges et eller 
annet sted. Og dette synes jeg er helt greit. 
Så lenge jeg ikke gjør noe galt, har jeg ikke 
noe å frykte, ikke sant? Det har jeg tenkt. 
Helt til nå...

Endringen kom med Veslebror seg deg 
av Cory Doctorow. For når terrorbomben 
sprenger og paranoiaen setter inn hos så 
vel myndigheter som hos befolkningen for 
øvrig, blir alle mistenkte. Alle er potensielle 
terrorister. Og er det da så greit at 
myndighetene vet alt om hvor du har vært 
og hva du gjorde? Nærmest hva du tenker?

I boka møter vi 17-årige Marcus, som 
vel må kunne kalles en data-nerd. Han 
mikker og mekker og surfer og chatter og 
elsker rollespill både på nett og i ”real life”. 

En dag han og hans nærmeste venner 
er på spill-tur, sprenges bomba. Bokstavelig 
talt. En terrorbombe sprenger ei bru like ved 
der ungdommene befinner seg, og de blir 
tatt av Departement of Homeland Security. 
Til forhør. I denne nære framtida har 
overvåkninga nådd nye høyder, og ungdom 
skal være på skolen. Sånn er det. Dessuten 

har Marcus mer elektronisk utstyr med seg 
enn det en uskyldig ungdom burde ha bruk 
for. Dermed er mistanken vakt.

Og jada, det er mye teknikk og data her. 
Men ikke mer enn at en middels interessert 
person som meg godt kan henge med. Jeg 
lærte til og med en hel del om hvordan 
nettverk faktisk fungerer. Ikke at det var så 
betryggende...

Språket er et litt tungt nynorsk. I 
alle for meg, i alle fall når det handla om 
teknikk. Men det kler boka. Dette foregår 
jo i nær framtid, og språket bidro til den 
fremmedgjøringa som er nødvendig for at 
jeg skulle godta de små endringene som 
skal ha skjedd i hverdagen på disse årene.

Neil Gaiman, en av mine absolutte 
favoritter, sier om denne boka: “Eg vil 
anbefale Veslebror ser deg framfor stort 
sett alle andre bøker eg har lese i år. Fordi 
eg trur denne boka kjem til å endre liv. Det 
er ei fantastisk og viktig bok. “

Det er akkurat det den er. Og jeg er helt 
enig med Marcus. Terrorens mål er å skape 
frykt. Men hva skaper mest frykt; sprenging 
av ei bru eller at landets myndigheter 
snur seg mot sin egen befolkning? 
Sikkerhetstiltakene kan lett bli den verste 
terroren!

Noen som sa tannløse ungdomsbøker??

Cory Doctorow 

Veslebror ser deg 
Oversatt av Øystein Vidnes  
Det Norske Samlaget 
Presentert av Mari Nordø Pettersen 
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Opp i flammer er oppfølgeren til Dødslekene 
som kom ut i fjor. I Dødslekene ble vi gjort 
kjent med landet Panem, som er styrt av 
herskerne i Capitol. Som straff for at folket 
en gang våget å gjøre opprør, har Capitol 
innført Dødslekene. Det er et grusomt spill 
hvor utøverne kjemper på liv og død og 
utsettes for de skrekkeligste opplevelser.  

Hvert år må alle distriktene i landet 
sende to av sine barn til Dødslekene. Alt 
sendes på TV for å holde folket på den 
smale sti og som underholdning for Capitol. 
Bare én overlever og står igjen som vinner. 

Siste gang Dødslekene ble avholdt, var 
Katniss og Peeta med. De var de to siste 
utøverne i live, og da lekene ble avblåst, 
ble begge kåret til vinnere. Det hadde aldri 
skjedd før på de 74 årene lekene var blitt 
holdt.

I Opp i flammer må Katniss og Peeta 
betale dyrt for å ha motsatt seg å drepe 
hverandre. At de heller ville gå i døden 
sammen, og dermed trosset herskerne i 
Capitol, er uhørt. Til og med presidenten, 
Snow, engasjerer seg personlig. For deres 
handling minner mistenkelig om opprør.  

Og kan et ungt ”kjærestepar” motsette 
seg Capitol, kan andre komme på samme 
tanke.

Dette året er det 75. gang Dødslekene 
skal avholdes, og president Snow har 
pønsket ut en plan om hvordan han kan få 
straffet Katniss og Peeta. Det blir annonsert 
at denne runden med Dødsleker skal 
gjennomføres utelukkende med 2 utvalgte 
av vinnere fra tidligere.  Dermed blir Katniss 
og Peeta utøvere for andre gang. 

Igjen må de kjempe for livet. De må 
kjempe på en arena, hvor omgivelsene er 
kontrollert fra Capitol. De utsettes for de 
frykteligste farer og må bruke all sin kløkt 
og kunnskap for å holde seg i live. Samtidig 
viser det seg et spirende opprør blant 
folket i Panem, og her får Katniss og Peeta 
en viktig rolle. De to blir symboler for det 
frihetssøkende folket.

Dette er bok to i en trilogi Ikke nok med 
at dette er en vanvittig spennende bok, 
men den viser også at forfatteren har stor 
psykologisk innsikt. 

Jeg gleder meg som en unge til siste bok 
kommer!

Suzanne Collins 

Opp i flammer 

Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen 
Gyldendal 
Presentert av Beate Ranheim

Siste gang Dødslekene ble avholdt, var Katniss og Peeta med. De var de to siste utøverne i 
live, og da lekene ble avblåst, ble begge kåret til vinnere.

Når terrorbomben sprenger og paranoiaen setter inn hos så vel myndigheter som hos 
befolkningen for øvrig, blir alle mistenkte.
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Mamma og pappa har dratt til syden, og Julie 
skulle dratt på leir. Men hun har sneket seg 
unna. Hun har sagt til mamma og pappa at 
hun blir hentet hjemme etter at de har reist. 
Så har hun ringt til leiren og sagt at hun er 
syk og må bli hjemme.

Hun har en uke på seg til å bli ”The 
Queen of the World”. Nå er det slutt på 
å sitte inne, gomle potetgull og høre på 
lydbøker. Det er slutt på å være den jenta 
som folk er grei mot for å få bonuspoeng hos 
Jesus. Det er slutt på å være frøken snill og 
kjedelig. Og hun har skrevet en liste over hva 
hun skal gjøre. 
        Lista innebærer blant annet å bade hver 
dag, få en tatovering, kjøre bil, balansere på 
rekkverket på brua, gå på klubben, drikke seg 
full og kysse, om så ei jente.

Den første kvelden hun er hjemme alene, 
sitter hun i badekaret, etter et mislykket 
forsøk på å bli full. Plutselig hører hun gjen-
nom lufteventilen at noen synger på en sang 
av Ida Maria. ”I like you so much better when 
you’re naked”. Det er en guttestemme som 
synger. 

Og før hun vet ordet av det, har den 
nye Julie Berg Hansen avtalt å møte han på 
balkongen, i kveld, om fem minutter, naken. 
“The Queen of the world” skal møte en gutt 
naken på verandaen! 

Oi, oi oi. Julie har aldri hatt en kjæreste, 
og hun har aldri vist seg naken for noen. Ikke 

har hun sett en gutt naken før heller. Det er 
nettopp det som er saken, Julie er blind. 

Men hun går ut på verandaen, nesten 
naken. Hun tar på en lang trøye, som hun 
drar langt ned på låret, og solbriller, puster 
dypt og går ut. Naturligvis skjønner han det 
med en gang, men de blir kjent og er nysgjer-
rige på hverandre. Det er spesielt morsomt 
når denne gutten, Jomar heter han, spør Julie 
om hun vil kjenne på ansiktet hans. Og hun 
svarer: ”Jeg vil ta deg i handa og ønske deg 
velkommen som nabo. Det er bare på film at 
blindinger gnur folk i trynet”.

Sammen skal Julie og Jomar gjøre det 
meste på lista, men ikke alt. Jomar er tydelig 
redd for at Julie skal knytte seg for sterkt til 
han. Hvorfor?

 
Jeg har lest en anmeldelse av denne 

boka hvor det ble gjort et stort poeng ut av 
at Julie er blind, fordi det gjør den enda mer 
spennende. Det er jeg helt enig i. Det at Julie 
ikke kan se, gjør ting mer kompliserte. Hun 
kan ikke se hvem som følger etter henne, 
hun kan ikke se Jomar og hun må stole på 
det han sier.

Dette en overbevisende historie om ei 
blind jente. Blind, men på ingen måte en 
stakkar. Denne boka er laget i samarbeid med 
unge blinde og har fått støtte fra Norsk lyd- 
og blindeskrifts bibliotek. De har all grunn til 
å være godt fornøyd med resultatet. 

Endre Lund Eriksen 

Super 

Aschehoug 
Presentert av Beate Ranheim
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Helga Gunerius Eriksen

Du skal vita alt
Det Norske Samlaget.
Presentert av Randi Helgerud

Dette sitatet er hentet fra boka Eg er på 
veg, som kom i fjor. Den forteller den vakre 
historien om Donna som er på sydenferie og 
blir gravid med José. 

Dette forteller hun ikke til noen. Ikke 
engang til sine nærmeste venner som hun 
er sammen med. Men barnet, det skal hun 
adoptere bort umiddelbart.

Årets roman, Du skal vita alt, begynner 
slik:

”Kven er eg?
Eg er to puppar fulle av mjølk.
Eg er mor meieri.
Mamma mjølk.
Eg er bleieskiftarbeidaren din.”
 
Josefine er født, og det tar cirka to 

sekunder for Donna å bestemme at hun 
aldri vil eller skal skilles fra barnet sitt. Og 
selvfølgelig; Josefine skal vite alt. Alt om José 
og den vakre sommerferien! Josefine skal få 
vite, men ingen andre. ”Farskap ukjent” fylte 
hun ut i sykehuspapirene. 

Romanen er nesten like lett og idyllisk 
som den florlette sommerkjolen som vaier i 
vinden på forsiden av boka. Med blondehim-
mel i bakgrunnen, med en anelse skyer (noen 
av dem litt mørke)...

Livet som alenemor og elev ved 
videregående skole, virker tilsynelatende 
ganske greit det vil si, skolen må hun ta en 
pause fra. 

Donna bor i 2. etg. hos verdens elskelig-
ste menneske, tante M. Hun setter tekoppen 

i trappa til Donna hver morgen. Vennene 
Fred og Frida er gode støttespillere, og det 
er også foreldrene deres som har påtatt seg 
besteforeldrerollen. Det virker nesten litt for 
greit alt sammen!

Men hele boka er en evig grubling fra 
Donnas side på alt som har med José å gjøre. 
Han vet jo ingenting om lille Josefine. Hun 
skal tilbringe ferien på samme sted i år igjen, 
og uvissheten om om hun kommer til å 
møte ham, om hun vil møte ham osv. opptar 
tankene hennes hele tiden. For og imot! Men 
etter ferien på Mallorca roer hun det hele 
ned og finner et slags svar for seg selv på alt 
grubleriet.

Som en motvekt til det positive i Don-
nas liv møter vi følgende situasjon: Donnas 
mor er innlagt på psykiatrisk klinikk, helt 
virkelighetsfjern. Faren hennes er alkoholiker 
og storebroren er narkoman. Dette er liksom 
litt i overkant, men ikke noe av det er særlig 
vektlagt i boka. Donna lever sitt eget, veldig 
selvstendige liv.

Boka er formet som brev til Josefine, 
hvor alt Donna opplever og tenker blir do-
kumentert, slik at Josefine, når hun blir stor 
nok, får vite alt.

Dette er en bok som er lett å lese, med 
godt språk og  god nynorsk. Forfatteren 
formidler Donnas tanker og følelser på en 
måte som det er lett å tro på og lett å leve 
seg inn i.

Julie Berg Hansen er ”The Queen of the World”!  Eller, hun er ikke det riktig ennå, men det 
skal hun bli. Hun har akkurat en uke på seg. 

Eg er ein mage.  
Ikkje noko anna enn ein mage.  
Berre ein mage på to bein 
ikkje noko hovud, ikkje noka jente som heiter Donna.  
Eg er ein mage. 
Korleis går det med magen? – spør folk.
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Det er en tidlig morgen i februar. I en rusten 
og gammel Buick sitter en familie på fire. 
I bilen er det varmt, og det dugger lett på 
rutene. Fra radioen strømmer Beethovens 
cellosonate nr. 3. Landskapet farer forbi 
der ute, mørkegrønne bartrær med hvite 
snøflekker, striper med tynn, hvit tåke og 
tunge, grå uværsskyer på himmelen. Et 
uventet snøfall i Oregon har dekket alt med 
et tynt pudderlag og det er nok til at skolen 
holdes stengt. 

Plutselig. Bilen smadres. Trykket av 
en firetonns pickup som kjører i over nitti 
og braser inn i Buicken, har kraft som en 
atombombe. Trykket river av dørene, sender 
det fremre passasjersetet ut vinduet på 
førersiden. Bilen velter over på siden, ruller 
over veien og motoren blir revet i filler. 
Dekk og hjulkapsler slynges inn i skogen. 
Bensintanken antennes, og små flammer 
slikker den våte veien.  
  Symfonien av gnisninger, koret 
av smell, arien av eksplosjoner og den triste 
applausen av hardt metall trenger inn i 
myke trær. Så blir det stille, bortsett fra 
dette: Beethovens cellosonate nr. 3, som 
fremdeles kan høres fra radioen.

Mia på 17 år mister familien sin denne 
dagen. Hun blir selv hardt skadd og fraktet 

til sykehus. Hun havner i koma, men hun 
kan se og høre alt som skjer. Hun har en 
slags ut av kroppen-opplevelse. Hun kan 
se seg selv ligge der i sengen på sykehuset. 
Hun ser den kvestede kroppen sin, og hun 
ser alle ledningene som stikker ut av den. 
Hun ser legenes intense forsøk på å redde 
henne, hun ser besteforeldrene og venner 
på venterommet, og hun ser kjærestens mer 
og mer desperate forsøk på å besøke henne.  

Og mens det grusomme synker inn i 
henne, erkjennelsen av at moren, faren og 
lillebroren er døde, må hun selv ta et valg. 
Skal hun velge livet eller døden? 

Det er et forferdelig valg Mia må ta. 
Og vi føler sånn med henne. Hun hadde 
en fantastisk familie; en slik trygg, god og 
varm familie som alle ønsker seg. Hun var 
lovende på cello, så lovende at hun har 
mulighet til å komme inn på The Julliard 
School. Og så har hun en kjæreste. Hun 
er bare 17 år. Kan hun klare seg uten den 
nærmeste familien sin?

 
Denne boken er godt skrevet, og per-

sonene i den er levende skildret. Dette er 
en deilig god, vond bok. Jeg anbefaler den 
gjerne.

Gayle Forman 

Hvis jeg blir 

Oversatt av Gry Wastvedt 
Cappelen Damm 
Presentert av Beate Ranheim

13

Kong Steves selvlysende hiphop-bibel av 
Thomas Fröhling ga til og med meg lyst til å 
rappe! (Selv om jeg ikke akkurat tror jeg har 
en karrierevei der).

Men denne boka er rett og slett 
skikkelig artig!  Det handler altså om Steve. 
Ja, han heter Steve som rimer på tv. Han 
kunne gjerne ønske seg noe annet. Han sier: 
”Steve kunne jo uttales Steve the spy. Eller 
Space Ace Steve, rompiraten. Eller på fransk, 
sneglespiseren Le Steve.” 

Men så ble det altså Steve. Han er 14 år, 
og det handler om hans forhold til musikk, 
skole, mor, damer og hip hop! Det store i 
livet. 

Og dermed kunne jo dette blitt en 
standard ungdomsroman. Men det er det 
ikke. For mens jeg har lest, har jeg også 
vært deltager på Steves hiphop-skole. Jeg 
har lært om rim og beats og musikkhistorie. 
Jeg har lest mange tekster. Og hadde jeg 
ikke vært så ordentlig, kunne jeg klipt ut 
diplomet bakerst i boka og hengt det på 
veggen.

Skal jeg være negativ til noe her, må det 
være coveret. Dette ser ut som en bok for 
ti- til tolvåringer. Det er synd, for er det noe 

ungdom ikke vil, så er det å ta opp bøker 
som ser barnslige ut. Denne boka vil nemlig 
ha noe å gi unger fra slutten av barneskolen 
og langt opp i videregående. 

Det skyldes blant annet gjendiktninga 
foretatt av Elling Borgersrud fra Gatas 
Parlament. Den svenske originalen foregår 
neppe på Holmlia. Og gjett hvem norske 
Steve har som favorittgruppe?? Og 
favorittrapper?? Jada, Gatas Parlament og 
selveste Elling. Det er så herlig frekt at jeg 
bare bøyer meg i støvet. 

I’m outta here….

Thomas Fröhling 

Kong Steves selv-
lysende hiphop-bibel  
Gjendiktet av Elling Borgersrud 
Cappelen Damm  
Presentert av Mari Nordø Pettersen 

Hvis du lurer på bøker, er jeg dama å spørre.  
For jeg leser mer og bedre enn både Aud og Børre.  
Jeg leser tøffe ting som ikke du vil tørre.  
Derfor er jeg ikke bare stor, jeg er større!
Yo… 
Mari

Plutselig. Bilen smadres. Trykket av en firetonns pickup som kjører i over nitti og braser inn i 
Buicken, har kraft som en atombombe.
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Bakgrunnen er slik: 
Far jobber i Paris og sender penger hjem 

til familien i Algerie, til mor, Ahlème og 
Foued: tenåringsbroren til Ahlème. I mange 
år er det slik. Men så dør mor. Barna flytter 
til far i Paris, til en av forstedene som fra før 
av er fulle av innvandrerungdom uten jobb. 
Dette kjenner vi godt til fra nyhetene!

 Faren, eller sjefen, som hun kaller han, 
er ikke seg selv etter en arbeidsulykke. 
Ahlème er derfor ganske alene om å oppdra 
broren sin. Det er tøft, særlig fordi han 
er innblandet i noe kriminelt, som hun 
heldigvis får dratt han ut av i tide.

 Nabokona, Tantie Mariatou, er til god 
hjelp og støtte. Ahlème prater masse med 
henne om livet. Hun er nesten som en mor 
for henne og skildres med nærhet og varme. 
Hun har alltid et godt ord å si, og hun er 
klok! ”Man må kysse mange frosker før man 
finner prinsen sin”, sier hun når Ahlème 
snakker om kjærester.

Vi møter køen foran politi-kammeret. 
Den evinnelige køen hver 3. måned for å få 
forlenget arbeidstillatelsen. I begynnelsen 
av boka er vi med Ahlème på vikarbyrået, 
og hun komme med følgende uttalelse: 
”Veit ikke hva jeg skal fylle ut der det står 
Planer for livet. Hadde det bare vært en rute 
som het Jeg er helt mislykka, så kunne jeg 
bare krysset av med en gang, og så være 

ferdig med den saken!” ”De som kan fylle 
kjøleskapet sitt ved å gjøre ting de liker, er 
heldig”, sier hun. 

Vi får så absolutt et innblikk i 
håpløsheten og elendigheten i denne 
forstaden til Paris. Vi har godt av å lese 
det. Det står i stor kontrast til vår trygge 
tilværelse. Det skildres med en god porsjon 
humor og varme.  Ahlème sier at selv om 
man egenlig ikke har noen garanti for det, 
så tror man at det kommer til å bli bedre 
en eller annen dag. Som Tantie Mariatou 
sier: ”De vakreste historiene er de som 
begynner dårlig”. Det finns drømmer og 
håp; drømmer for gærninger!

    
Etter suksessen med Kiffe, kiffe i morgen, 

som var forrige boka til forfatteren, hadde 
vi nok litt store forventninger til denne, 
med handling fra det samme miljøet. Men 
om ikke handlingsforløpet når de helt 
store høyder, så er tematikken viktig og 
brennaktuell!

Faïza Guène

Drømmer for 
gærninger
 
Oversatt av Thomas Lundbo 
Minuskel forlag.
Presentert av Randi Helgerud
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Ellens mamma er syk. Hun har ofte vondt. 
Hun mister håret som følge av cellegiften 
hun får. Hun har kastet håret sitt i søpla, 
sier Ellen. Det er det hun registrerer.  Det 
er ofte best å ikke spørre hvordan hun føler 
seg, tenker Ellen. Ikke spør hvis du ikke vil 
vite svaret. Da kan det hende du angrer.

Ellens mamma har vært syk i et år. Det 
er farlig å være så syk. Og Ellen har bare 
mamma, bare én som elsker henne. Hun må 
finne en til. En reserve. 
       Kanskje Anette Bergum? Anette Ber-
gum har grønt skjerf og en lilla veske hun 
har sydd selv. Hun er imot krig og forurens-
ing. Anette Bergum er Ellens klasseforstand-
er, og Ellen elsker henne. Eller kanskje Iqbal 
på biblioteket? Han har mellomrom mellom 
fortennene og er gift. Eller kanskje Lise? Lise 
er drosjesjåføren som kjører Ellen til skolen 
hver dag.  
        Mamma kjørte Ellen da hun var frisk, 
men nå er det Lise som gjør det. Lise bruker 
veldig mye sminke. Ellen synes at Lise lukter 
godt. 

 
Fra speilen til Lise henger det et rødt juletre.  
Det er laget av papp. 
Det skinner av det.  
Det er fordi det er dekket av sølvglitter. 
Hun har en terning også. Alle sidene på  
terningen til Lise har seks prikker. 

 Det er typisk henne. 
 Lise er optimist. Det betyr at hun ser lyst på 
livet. Hun tror det går bra til slutt. 
Det tror ikke jeg. Jeg tror at til slutt så dør 
man. Det er fint likevel.  At Lise har seks prik-
ker på alle sidene av terningen.

 Dette er en bok som berører. Vi vil jo 
alle bli elsket. Tanken på å miste noen som 
man elsker eller noen som elsker en, er 
forferdelig. 

Denne boka er utgitt med støtte fra 
Leser søker bok. Første gang jeg leste Jeg 
elsker deg, var jeg ikke klar over det, men 
syntes boka var god. Andre og tredje gang 
jeg leste den, var jeg klar over det, og jeg 
synes fremdeles boka er god. Setningene 
er korte og polerte, og de passer godt til 
historien. 

Kan det være mulig å mane frem en god 
historie på 67 sider? Svaret er ja.

Jeg tror denne boka er egnet for ung-
dom, for den forteller om et ungt menneske 
og døden, fortalt med varme og humor.

Leser søker bok er en allianse av organisasjoner 
som har tatt tak i problemet med at mange sliter 
med leseferdigheter. Både unge og gamle. De 
hjelper blant annet ved å gi støtte til forfattere, 
illustratører og forleggere for at det skal bli laget 
bøker tilpasset disse leserne.

Hilde Hagerup 

Jeg elsker deg 

Aschehoug 
Presentert av Beate Ranheim

Dette er historien om Ahlème, en 24 år gammel jente fra Algerie. Hun forteller en historie; 
hun forteller om livet sitt, og den historien begynner ganske dårlig. Livsgrunnlaget er alt 
annet enn enkelt når denne historien begynner.

Dette er en av de heteste kandidatene til årets tynneste og minste bok. Hvor lurt man kan 
bli av utseende! Dette er en sterk og godt skrevet historie. 
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Plomme er ikke noe barn lenger, men 
hun er definitivt ikke voksen heller. Med 
et gryende opprør mot foreldrene nekter 
hun å gå i kirken. Hun tror ikke på Gud og 
vil ikke gå på besøk til en som ikke finnes. 
Hun bytter navn fra Plomme til Aria. Hun 
kaster matpakka si, og hun hyler og skriker 
til foreldrene. Hun smeller med dører, gjør 
krav på å bli tatt på alvor og nekter å bli 
behandlet som et barn.  
       Venninnene hennes er nådeløse. 
Utspekulert leter de etter svakheter og 
sårbare sider. De kan overse Plomme 
fullstendig.  Plomme lar venninnene herse 
med seg. Hun lar dem behandle henne 
som de lyster.  Hun lar dem stikke hull i 
ørene sine med en nål bare for å være en 
del av gjengen, for å oppnå litt lykke eller 
makt. Men det funker ikke. Venninnene er 
ondskapsfulle. Men Plomme er heller ikke 
bare god.

Plomme elsker og hater venninnene. 
Hun føler seg svak og lever i konstant frykt 
for ikke å bli godtatt. Det store spørsmålet 
er: Vil de komme i bursdagen hennes?  Hun 
planlegger nemlig en overnattingsbursdag. 
Og venninnene fornekter seg ikke. ”Kommer 
brødrene dine til å være der? Vi gidder 
nemlig ikke å komme hvis ikke de er der…”  
For Plomme har to eldre brødre, heldigvis. 

Kjekke er de også. Venninnene kommer, og 
brødrene lover å være der. Og bursdagen, 
den ender i katastrofe... for Plomme.

Sommerfugl er en hjerterå bok om å 
være 14 år. Den er så sår at det gjør vondt 
å lese den. 

Sonya Hartnett er australsk. Hun er 
svært anerkjent og har mottatt en rekke 
priser for sitt forfatterskap. Den gjeveste 
er kan hende den relativt nyopprettede 
ALMA-prisen (Astrid Lindgren Memorial 
Award), som hun mottok i 2008.  Den sies 
å være ”Nobelprisen” for ungdomsbøker. 
I begrunnelsen for tildelingen sier juryen 
at Hartnett ”ikke er redd for å beskrive 
de mørke sidene ved menneskelivet”. Det 
stemmer med denne boka og.

Jeg anbefaler boka. Den beskriver 
virkelighet slik jeg tror mange unge opplever 
den. Det kan være en trøst å lese om andre 
som har det vanskelig og vite at man ikke er 
alene med å trøble seg gjennom tilværelsen 
en stund. Den er strålende oversatt, og boka 
stiller i en klasse for seg. 

Sonya Hartnett

Sommerfugl
Oversatt av Johann Grip
Cappelen Damm
Presentert av Marit Gautneb
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Ved en av kanonene på Blücher står den 
tyske matrosen Karl. Han er 19 år. Han vet 
ikke så mye om hva de skal. De har fått 
en brosjyre om Norge og nordmenn. Han 
vet at de skal hjelpe og beskytte Norge. I 
brosjyren står det:

 
Nordmennene har en utpreget 

nasjonalfølelse. De er frihetselskende og 
selvbevisste og de avviser enhver form for 
tvang og underordning. De liker ikke militær 
tukt og autoritet.  Nordmannens hjem er 
hellig, og det er sjelden han bryr seg med 
å låse døren. Tyveri er nesten ukjent og blir 
regnet som en stor skam. Nordmennene 
er ofte gjestfrie og kan finne på å be oss på 
kaffe. Vi kan vinne deres tillit med vennlighet, 
oppmerksomhet og respekt. 

  
       Karl liker best det punket om at 
nordmennene er gjestfrie og at de kanskje 
blir invitert på kaffe. Det var det han tenkte 
på før det smalt. Nå står han på kanten 
av det enorme, brennende skipet klar til å 
svømme i land. Det er noen hundre meter. 
Alt han klarer å tenke på, er moren sin 
og å svømme lange, rolige tak som hun 
hadde lært han.  Lange, rolige tak. Vannet 
er fullt av kavende soldater og sjøfolk. Det 
er iskaldt. Lange, rolige tak blir umulig. 

Han prøver å puste, men det går ikke. Han 
svelger masse oljeaktig sjøvann. 

Parallelt med Karls historie blir vi kjent 
med Bjørg, en ung jente i Drøbak.  Dette 
handler altså om to vanlige ungdommer, en 
på hver sin side av krigen, som begge blir 
direkte involvert i krigshandlingene denne 
natten. 

Jeg ble så glad da jeg fikk denne boka 
og tenkte endelig en ny roman for ungdom 
om 2. Verdenskrig.  Men, jeg ble skuffet.  
Hvorfor kunne ikke Axel Hellstenius 
strammet opp denne historien og gitt den 
mer driv? Den er på sitt beste når krigen 
raser og det virkelig smeller i Drøbaksundet. 
Da er det spennende.  Den har alle 
muligheter, men det holder ikke.  

Likevel: Bruk boka!  Velg ut de 
spennende kapitlene som kan belyse 
krigshandlingene og les høyt! Det vil 
fungere for ungdomstrinnet.

 

Axel Hellstenius

Mens Blücher sank
Cappelen Damm
Presentert av Marit Gautneb

Er det greit å være 13 år – snart 14?  Plomme synes ikke det!   Hun ser seg selv i speilet og 
synes det hun ser er avskyelig. Hun er for tjukk, puppene vokser seg ufordragelig store, hun 
har kviser i panna og hudormer på haka. 

Tidlig om morgenen 9. april seiler den tyske krysseren Blücher inn Drøbaksundet. Jordene 
er fremdeles vinterhvite, og det er en kald morgen.  Store lyskastere sveiper over vannet. 
Stillheten er nesten trykkende før den blir avbrutt av en intens pipelyd og et forferdelig 
drønn. Himmelen lyses opp av hissige branner både til vanns og til lands. Det er krig i Norge!
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I Hiroshi Ishizakis Kjedebrev møter vi dei fire 
tenåringsjentene Yukari, Sawako, Mai og 
Mayumi. 

Dei fire ungdommane kjenner ikkje 
kvarandre frå før. Men dei bestemmer seg 
for å rømme frå kvardagen ved å skrive ein  
roman på nettet, som Yukari inviterer dei 
tre andre inn i.  

Det går ikkje lang tid frå dei har etablert 
fiksjonen, til virkeligheten blandar seg inn; i 
form av at hendingane i nettromanen liknar 
faretruande på virkeligheten rundt. Grøssent 
blir det. Og kva når andre brått tek over 
karakteren din?  

Trass i at japansk kultur skårar høgt 
hos unge, blir det ikkje omsett mykje 
litteratur derifrå for målgruppa (om ein ser 
vekk frå Mangaseriar).  Kjedebrev er slik 
sett eit kjærkome tilskot. For mange av 
oss framstår Japan som ein annan planet. 
Eg hadde den kjensla når eg las Kjedebrev 
også. Ein ting er det vanvittige presset på 
skulen. Stressnivået får ei norsk tidsklemme 
til å sjå ut som ein dag på stranda. Ein 
annan ting er språket og fortellemåten. For 

meg blir fortellestemma i denne romanen 
for enerverande. For moralistisk. Den skal 
liksom heile tida fortelle meg kva eg skal 
meine, og der er stadige gjentakingar av 
ting som allereie er blitt fortalt. 

Likevel: Handlinga er spennande. Så 
boka vil heilt sikkert finne lesarar av begge 
kjønn.  

Hiroshi Ishizaki

Kjedebrev
Oversatt av Yngve Johan Larsen
Cappelen Damm 
Presentert av Stig Elvis Furset
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Det er svart oktoberkveld. Regnet pisker ned. 
Hun blir gjennomvåt på et øyeblikk der hun 
stresser mot bussholdeplassen. Er tynnkledd 
og uten paraply selv om mamma hadde 
mast om det. 

Bussen har selvfølgelig nettopp gått! 
Hva gjør hun nå? Det drypper fra håret og 
renner inn i halslinningen. Hun begynner å 
gå. Mot byen, mot hovedveien, kanskje det 
går en annen buss der. Det er kaldt, fortauet 
såpeglatt av vått løv. Biler suser forbi i 
mørket, spruter henne ned. Inntil én sakner 
farten, - antagelig for ikke å sprute på henne, 
tenker hun, men setter opp tempoet likevel. 

Bilen snegler ved siden av. Hun skotter 
mot den, en enslig sjåfør bare. Sidevinduet 
blir rullet ned: ”Du ser ut til å trenge skyss.” 
”Nei takk, jeg bor like her borte.” Panikk 
kryper oppover nakken, pusten går i hakk. 
Sjåføren ler. ”Har du flyttet?” Bilen stanser, 
hun også. Lettelsen skyller over henne. ”Jeg 
så ikke at det var deg!” ”Hopp inn, du skal 
vel hjem?”  Hun dumper ned ved siden av 
ham. Ny lekker bil; hun håper ikke de lyse 
skinnsetene blir ødelagt av de våte klærne 
hennes. 

Det er varmt og godt i bilen. Radioen på. 
Etter grustaket sakner han farten og 

svinger av veien, inn til venstre. Det er 
bakveien til boligområdet, en humpete, 
smal grusvei. Hun stusser, men – hvis han 
vil ødelegge en så fin bil, er det jo hans 
problem. 

Han smiler til henne, han er ganske 
kjekk, for alderen da…

Først nå merker hun at han har drukket. 
Den søtlige lukten. Det er så klart derfor han 
svingte av her, ville ikke risikere at politiet 
tok ham i en kontroll langs hovedveien. Hun 
lener seg tilbake, prøver å slappe av, han har 
kanskje ikke drukket så mye, han virker edru. 

Gatelyktene langs den lille skogsbilveien 
tar slutt. Foran dem er mørket kompakt.

Ny ungdomskrim! Boka ble kåret 
til beste svenske ungdomskrim i 2006. 
Nå er den oversatt. Denne vil garantert 
13-14-åringer lese omtrent i ett før de 
klarer å legge den bort. Den er spennende, 
realistisk, hverdagsnær, – det kunne faktisk 
vært deg; det kunne vært vår datter. Den er 
skremmende gjenkjennelig.

En dag forsvinner altså en ung jente. 
Og Afrodite, nabojenta, som pleier å gå tur 
med hunden sin i skogen rundt boligfeltet; 
hun gjør noen forskrekkende oppdagelser. 
De fører henne inn i en etterforskning. Det 
blir ubehagelig. Skikkelig ubehagelig. Og san-
nheten ser ut til å ligge nærmere enn hun 
orker å tenke.

Dette er en svært vellykket bok, både 
når det gjelder komposisjon, språk og spen-
ningskurver. Kjempebra! 

Slutten kjennes kanskje litt lettvint, et 
fall ved løsningen. Det er bokas svakeste 
punkt. 

Men ellers har denne ungdomsboka alt:  
Humor, tristhet, kvikke replikker, dramatikk, 
angst  - og litt ”love”…

Kor godt er det ikkje å søkke ned i ein god stol med ei spennande bok? Kor godt er det ikkje 
å gløyme vekk kvardagens trivialitetar og gå inn i ein spennande roman? Å møte andre 
menneske i romanform. Menneske som vi blir kjent med, eller i det minste føler  
at vi kjenner, sjølv om dei er romanfigurar. 

Ritta Jacobsson

Afrodite og døden
Oversatt av Kari Bolstad
Gyldendal 
Presentert av Vera Grønborg Aubert

En dag forsvinner en ung jente. Og Afrodite, nabojenta, som  
pleier å gå tur med hunden sin i skogen rundt boligfeltet;  
hun gjør noen forskrekkende oppdagelser. De fører henne inn i en etterforskning.  
Det blir ubehagelig. Skikkelig ubehagelig. Og sannheten ser ut til å ligge nærmere enn  
hun orker å tenke.
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Elin er på besøk hos farmor, trygge, gode 
farmor som alltid har tid til å prate, som ler 
så puppene disser under forkleet og som 
steker verdens beste makrell med agurksalat 
til. Farmor har tre regler: Bad ikke alene, 
kom hjem til avtalt tid og oppfør deg som 
folk. 

Elin er lommekjent på den vesle øya. 
Hun har sommervenner som hun har 
kjent siden hun var bitte liten. Men denne 
sommeren er det annerledes. Det er akkurat 
som det har kommet noe mellom henne og 
bestevenninnen, Sara. 

Kato ferierer sammen med moren sin, 
kunstneren Henny , som drømmer om å en 
gang lage mange nok bilder til en utstilling.  
De har fått leie et billig anneks og en 
campingvogn hos den lokale bonden mot å 
gjøre litt husarbeid og holde orden i hagen. 

Kato og Elin møtes første gang på 
bussen.  Det er varmt. Lufta er tett, og det 
lukter svette og reisestøv.  Elin kjenner 
skulderen hans mot sin. Hun liker det. 
Liker å sitte der og kjenne på varmen fra 
kroppen hans. Det er noe med Kato. Han er 
annerledes og spennende.

Men, akk, det er ikke bare idyll i 
denne boka heller! Under den solfylte 
sommerfasaden rumler det. Moren til Kato, 

kunstneren, er alkoholiker og kommer 
ravende hjem fra byen en ettermiddag. 
Grøftefylla. Hun ramler på fortauet utenfor 
butikken, snøvler og banner. Alle er der. 
Det Kato alltid har strevd med å skjule, blir 
åpenbart for alle. ”Livet hans kunne like 
gjerne vært hengt opp på tørkesnora som et 
utvaska dynetrekk”.

Han har alltid vært lojal mot moren sin. 
Han har passet på henne, laget frokost til 
henne, kjøpt røyk til henne og dekket over 
fyllekulene hennes. Han har anstrengt seg 
til det ytterste for å holde på fasaden om 
en normalt fungerende familie. Moren har 
sviktet han gang på gang.

Ulykken er et faktum.  Han kan ikke 
lenger skjule den store hemmeligheten. 
Livet hans faller fra hverandre.  Men, kanskje 
er det dét som må til for å få forandring for 
Kato og moren hans. 

 
Juli er en god oppvekstroman  - om 

ungdom, vennskap og forelskelse. Den 
problematiserer alkoholmisbruk og sier 
mye om hvor utrolig sårbar man er i 
ungdomsårene. 

Tania Kjeldset

Juli
Cappelen Damm
Presentert av Marit Gautneb
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Eg var blitt kjent med henne på eit 
nachspiel våren før. Der provoserte eg 
henne noko veldig med ein uttalelse … ja, eg 
hugsar ikkje detaljane, men det var noko om 
forskjellen mellom kjønna … og ho var blitt 
såpass forbanna på meg at det eigentlig 
var litt tiltrekkjande. Så ein nattetime på 
studentkroa, Hulen, rett før sommarferien, 
hadde eg tatt eit svært sjeldent mot til 
meg, og spurt henne rett ut om … om ikkje 
vi skulle … 

Ho berre såg på meg. Snudde. Og gjekk. 
Men det var før sommaren. På første 

studentkro etter sommaren kom ho bort 
til meg. Ho hadde ikkje blitt kvitt meg 
heile sommaren, sa ho. Eg hadde invadert 
hovudet hennar. Ho kapitulerte. Eg vann. 
Sigeren var total. 

Trudde eg … I fjorten dagar … Inntil den 
dagen ho ringte, og sa: ”Stig. Vi må snakke 
sammen…”

”Vi må snakke sammen…” Eg veit ikkje 
om eitt einaste tilfelle der det har ført noko 
godt med seg at ei jente seier det til ein gut. 
Og aller minst etter at dei er blitt saman. 
Då betyr det berre ein ting…

Bernhard i Nebelgrad blues opplever 
også dette gutemarerittet. Han er saman 
med Marie, og ho har begynt å ”tvile på 

forholdet deira”, som ho uttrykker det. Og 
litt av ein tvil! Ho har sendt navna deira til 
ein sms-test på Svisj, og fått i retur at dei 
ikkje passar saman. Så slik er det med den 
saka. ”No future!”     

Men dette er berre toppen av botnen. 
Alt stoppar opp og stokkar seg for stakkars 
Bernhard. Han er 21 år. Det er jo greitt, 
bortsett frå at han enno ikkje har makta 
å flytte heimefrå. Han kræsjar stadig med 
den dødtriste virkeligheten han er ein 
del av. Ein virkelighet som mest liknar ei 
ungdomsøydemark, der du er dømt til å 
ende opp på stader du allereie har vore. Viss 
han berre var ein gullfisk…

Men eg skal ikkje gjere det meir tragisk 
enn det er, for her er humor også, om enn 
av det kyniske slaget. Nebelgrad blues 
er eit både tragisk og morosamt blikk på 
kunstnaren som ung mann, i drift gjennom 
småbyhelvetet. Ein teikneserie for alle som 
kjenner eller har kjent seg som outsider på 
eitt eller anna tidspunkt. Det skulle gjelde 
for dei fleste av oss …

Sigbjørn Lilleeng

Nebelgrad Blues: 
Traktorfuzz
Jippi forlag 
Presentert av Stig Elvis Furset

Juli er sommer! Juli er sol, svaberg, saltvann – blå himmel og blått hav.  
Venner og uvenner. Elin er 15. Kato er 16

Det var tidleg haust 1989. Eg var 22 år gammal. Når eg såg meg sjølv i spegelen, såg eg ein 
ganske lukkeleg mann. (Vestlendingen i meg gjer jo at eg aldri er 100 prosent lukkeleg). 
Eg var 75 % lukke. Eg var to veker inne i mitt kjærasteforhold nummer tre. Min kjæraste 
nummer tre heitte Marianne.
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Da jeg gikk første året på ungdomsskolen, 
var jeg utrolig, utrolig forelsket i en gutt 
som gikk i 10. Han var høy og mørk, med 
smilehull. Og litt kviser, da, men det hadde 
jo alle. De store jentene flokket seg rundt 
han, han var i teatergruppa på skolen og til 
å dåne av. 

Dessverre så han aldri i min  
retning, enda jeg var i teatergruppa, jeg 
også. Det kan ha vært på grunn av alle  
fregnene mine at han ikke la merke til meg, 
eller den teite dynejakka som foreldrene 
mine tvang meg til å gå med. Men venninna 
mi og jeg, vi var enig om at når jeg bare ble 
litt eldre, på videregående og ble russ og 
kjempevellykket og sånn, så skulle jeg bare 
feie forbi han i russetoget og liksom slenge 
”Hei Anders!” i forbifarten, til han, og da, da 
kunne han angre noe innmari...

I boka Sug har Annika oppdaget skolens 
desidert søteste gutt. Marius i C-klassen. 
Han er ekstremt pen, lys og populær. Annika 
ligger på taket av sykkelskuret og spionerer 
på ham når han henter sykkelen sin, bare for 
å se på ham. 

Han har liksom ikke oppdaget henne, 
enda hun er helt dødforelsket og har dét 
suget i magen. Hun får snakket litt med han, 
sånn ”- hei”, liksom, og han bare: ”– Hei”. 
Og, ja, det blir på en måte med det, da. 

Inntil han en dag har mistet i-poden sin 

i skolegården. Annika plukker den opp. Hun 
har noe å gi ham! En anledning til å snakke 
med ham, hvis hun tør. Yes!

Men, så er det dét, at det er ikke så lett 
å gi fra seg en ting som tilhører den du er 
så forelsket i. Og hun hører på musikken 
hans. Setter øreproppene hans i sine ører, - 
og musikken er: Metallica. Metallica? Hun 
hater Metallica! Annika innser at hun må 
forandre musikk-smak.

Og - en plan tar form i hodet til Annika. 
Hvis hun lærer seg å spille bass, kan hun 
opptre på den store juleavslutningen de skal 
ha på skolen. Hun kan spille en Metallica-
låt. Marius er nødt til å legge merke til 
henne og falle for henne, for hun kommer til 
å være så intenst kul. Og de liker jo samme 
musikken. Planen er vanntett, og prosjektet 
er i gang. 

Med mye humor ruller forfatteren her 
opp historien. Annika er kreativ og full av 
idéer. Hun iscenesetter selv livet sitt. Dette 
blir både spennende, morsomt og alvorlig. 
For hvem er egentlig den man tror?  Ikke 
alltid den pene og kanskje ikke engang du 
selv.

Dette er fjerde boka fra Heidi Linde. 
Hun skriver forfriskende og energisk, bra 
ungdomsbøker om sterke jenter i tidlig 
ungdomsalder.

Heidi Linde

Sug
Gyldendal
Presentert av Vera Grønborg Aubert 
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Men viktigere var det kanskje at jeg ikke kan 
huske noen biografier for ungdom andre 
enn Historien om-bøkene, hvor jeg leste om 
Madame Curie og Helen Keller. Men, bedre 
sent enn aldri. Og nå har jeg lest Stein 
Erik Lundes biografi om Amalie Skram. Og 
gjennom denne lesningen er jeg blitt godt 
kjent med en sentral kvinne i naturalismens 
epoke og har fått en god gjennomgang av 
hele hennes forfatterskap. 
      Så da behøver jeg ikke å lese noe mer 
av det hun har skrevet… Neida, tvert imot, 
etter denne biografien får man virkelig 
lyst til å lese mer. Her får vi jo bare korte 
resyméer og brokker av historier. Lunde 
greier å skape den nysgjerrigheten som 
trengs for å lese mer! 

Gjennom mange tiår har skoleelever 
på alle nivåer lest Karens Jul, den nitriste 
fortellingen fra 1885, som tilhører Skrams 
første litterære arbeider. Lunde spør 
innledningsvis i boka om hvorfor vi skal lese 
Amalie Skram, og han svarer fort: Fordi det 
er bra, selvsagt! Og tekstene hennes brukes 
jo stadig i skolen! Denne boka er en super 
guide gjennom forfatterskapet og bøkene 
hennes. 

 

Biografien er lagt opp ganske 
kronologisk og starter med konfirmasjonen 
til en av Bergens vakreste piker, Amalie 
Alver, 16 ½ år gammel. Vi følger henne 
videre i ekteskapene, på hennes store 
reiser rundt i verden og i hennes kontakt 
med andre store litterater på den tiden. 
Biografien er i stor grad basert på den 
utstrakte brevvekslingen Amalie Skram 
hadde med flere.

Dette er en innsiktsfull biografi. Lunde 
får fram Amalie Skrams innerste tanker og 
anliggender. Vi forstår hvorfor hun skrev 
som hun gjorde om ekteskap og seksualitet 
og om død og fordervelse. Sjalusi rir Skrams 
to ekteskap som en mare, og vi finner 
mange fellestrekk mellom Amalie og hennes 
kvinneskikkelser. Lunde veksler elegant 
mellom Skrams eget liv og livet i bøkene 
hennes. 

Boka har med alle opplysninger en 
god fagbok bør ha. Den føyer seg fint 
inn i rekken av gode bøker i Gyldendals 
biografiserie for barn og ungdom.

Stein Erik Lunde

Biografien om  
Amalie Skram:  
Med vilje til å vite.
 Gyldendal
Presentert av Randi Helgerud

Hvorfor har jeg ikke lest flere forfatterbiografier? Hvorfor begynte jeg ikke å gjøre det tidlig 
i livet? Svaret er at jeg trodde den slags lektyre kun var til for mennesker som hadde levd sitt 
liv så lenge, at det var på tide å begynne å lese om andres!

En lettlest, varm og vittig bok om å være i en strevsom og morsom periode av livet der 
hormonene vipper deg av pinnen og selvinnsikten ikke alltid står først. 
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Jenteloven handler om Saga. Saga som 
flytter til moren sin inne i byen for å starte 
på videregående. Det er ikke hennes valg. 
Foreldrene har bestemt at det er best. 

Saga besvimer første timen i den nye 
klassen. Hun føler seg liten og redd. De 
andre elevene overser henne, fullstendig 
uinteressert. Bortsett fra Lene da. Lene er 
annerledes, danser magedans og gjør ikke 
som alle de andre. Og så er det venninnene 
til Lene. De som følger Jenteloven. 

”Jenteloven §4: Snille jenter kommer 
ingen vei” 

Jentene som lever etter jenteloven, 
er ikke akkurat snille! De banker opp fulle 
menn. De rapper smykker på kjøpesenteret. 
De legger ut manipulerte bilder av klassev-
enninner på internett.  De ”faker” sjekkepro-
filer på nettreffsider av jenter de ikke liker. 
De har sine egne regler. 

På tross av alt dette finner Saga en viss 
trygghet i denne gruppa.

”Jenteloven §5: Venninner kommer alltid 
først”

La aldri en gutt komme foran en ven-
ninne. Du skal aldri trenge en gutt mer enn 
han trenger deg. La han for all del aldri få 
overtaket. Når du har jentene og følger 
jenteloven, har du i grunnen alt du trenger. 

”Jenteloven §12: Fortell alt til venninner”
Det straffer seg nemlig å ha  

hemmeligheter. Vet venninnene alt, vil de 
gi beskyttelse. Men de vil også kreve noe 

tilbake. Utspekulerte handlinger, hevneak-
sjoner.  Som å smugle en lekker g-streng 
ned i veska på hun som skal straffes – inne 
i butikken.  Og på g-strengen sitter det 
selvfølgelig en tyverialarm. 

”Jenteloven §13 : Alt venninner vet, kan 
brukes mot deg” 

Enten er du med, eller så er du død. 
Død, skutt eller dopa. De kom aldri til å 
slippe taket. ”Alt folk veit om deg, gjør deg 
sårbar. Farlig sårbar.” 

Jentene veit mye om Saga. Hjerteløst, 
rått og brutalt krever de handlinger som 
setter merker på sjela. Saga blir fanget blant 
disse jentene. De får henne til å gjøre ting 
hun tidligere ikke ville drømt om. Hun vikler 
seg inn i et nettverk av umulige situasjoner.  

Jenteloven er et skrekkscenario om 
hvordan absolutt alt kan gå galt for en ung, 
vanlig jente som skifter miljø.  Den forteller 
en rå historie jeg ikke likte å høre, om et 
miljø og en virkelighet jeg skulle ønske ikke 
eksisterte. Den er aktuell og peker på jente-
volden som et voksende samfunnsproblem. 

Det er umulig å forholde seg likegyldig 
til denne historien.  Den appellerer like mye 
til gutter som til jenter, fra ungdomstrinnet 
og oppover.

Annette Münch

Jenteloven
Cappelen Damm
Presentert av Marit Gautneb
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Smalvik ligg inst inne i ein fjord. Ein fjord 
som er så trang, at sjøen ser svart ut 
når du er komen inn dit. At Smalvik har 
utvikla seg til ein tettstad, er nesten eit 
mysterium i seg sjølv. For kva er det som 
gjer at folk busett seg på ein slik stad? Det 
mørke havnebassenget. Det stupbratte 
og høge fjellet, Blånebb, som reiser seg 
som ein vaktpost over staden. Som er så 
uframkommeleg at det verkar som det ikkje 
vil sleppe noko eller nokon ut derifrå. 

”Ein kan få klaustrofobi av mindre,” 
tenkjer Jerstad.  

Og bakanfor Blånebb: Den gigantiske 
isbrèen. Fleire titals mil med snø og is, i alle 
retningar, oppe på ei vidde. Lenge var det 
bréen som gjorde Smalvik kjent, som ein 
turistattraksjon.

Men så kom røyken. Tjukk og svart. Frå 
under isen ein plass velta den ut og dekte 
heile området. Røyken var uforklarleg. 
Eitterkvart kom den i større mengder. 
Gjorde at Smalvik døgnet rundt var dekt av 
dette mørke teppet. Ingen såg sola lengre. 

Folk i Smalvik hadde på eit vis slått 
seg til ro med alt, med å bu på staden med 
røyken, då ungdommane forsvann. Først ein 
gut. Sporlaust vekke. Deretter tre til. Like 
sporlaust. Og Smalvik vart kjent for desse to 
mysteria: Røyken og forsvinningane. 

Magne Jerstad var ein av 
etterforskarane den gongen. Og nett no 

er han på veg tilbake. I eit helikopter. Ned 
gjennom røyken. Det er fleire år sidan 
han var her sist, då desse ungdommane 
forsvann. Men det er gjort eit funn. Ein har 
funne fire graver. Fire knokkelhaugar. Nede 
i ein kjellar. 

Og Magne Jerstad grøssar. 

Landet under isen av Lars Mæhle startar 
som ein krim. Men det går ikkje lang tid 
før vi kjem ned under virkeligheten, til 
landet under isen, og fantasy-sjangeren. 
Og eitterkvart noko som liknar på ei 
apokalyptisk fortelling. 

Sjangerblandinga, altså blandinga av 
krim, fantasy og religiøse myter, og måten 
desse handlingstrådane heng saman på, er 
kanskje det som imponerer meg mest med 
denne boka. For Mæhle har på ingen måte 
gjort det lett for seg sjølv undervegs eller 
teke nokon snarvegar. I Landet under isen er 
det ikkje slik at ein kjem seg unna ei knipe 
berre ved å bruke litt magi som ein plutselig 
har for handa. Mæhle legg lista høgare enn 
det. Og riv ikkje. Dette held tvers gjennom 
alle boka sine 540 handlingsdrevne sider. 

Det er berre å gratulere. Lars Mæhle har 
skrive ei av dei beste bøkene i år.   

Lars Mæhle

Landet under isen
Det Norske Samlaget
Presentert av Stig Elvis Furset

Jenteloven §4 : Snille jenter kommer ingen vei ”Smalvik. Berre navnet …”
Kripos-etterforskar Magne Jerstad grøssar.
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Plottet er som følger: Grosserer Gross har 
oppført seg merkelig noen dager før han 
blir funnet død. Og Janss, den unge legen, 
blir svært sjokkert da han ser hvor langt 
forråtnelsen av liket har kommet. Han 
møtte jo grossereren dagen før dødsfallet. 
Et møte som riktig nok var ganske 
foruroligende… 

Hva kan forklare grossererens 
oppførsel? Hvordan er likets tilstand mulig? 
Sammen med sin gode venn, asylinnehaver 
Jonas, bestemmer Janss seg for å komme 
til bunns i saken. Om ikke for annet, 
så for å finne trøst for den vakre, vevre 
grossererdatteren Celeste. Men så begynner 
flere å dø på grotesk vis...

Kult? Ja! Men det beste er egentlig 
miljøskildringene. For dette er jo 
1800-tallets England. Men så er det likevel 
ikke det. Arkitektur, klesdrakter, politikk og 
matretter har en vridning som gjør at det 
hele blir fremmed og merkelig. Det bidrar 
til uhyggestemningen som preger boka. For 
dette er mørk materie. Og verre skal det 
bli…

Artig er det også med referansene til 
andre gotiske romaner. Vi kjenner igjen 

henvisninger til Dracula og Frankenstein selv 
om det vris på ting også her. 

Boka minner på et vis også om 
Frobenius’ Jeg skal vise dere frykten og vil 
nok passe for godt for folk som likte den. 
Ellers er dette en bok for trenede lesere. 
For dem som liker grøss. Og dem er det jo 
mange av både i videregående og oppover. 

Jeg bare ett ønske etter å ha lest denne 
boka: Måtte Lajla Rolstad skrive mer!

Lajla Rolstad  

Nekronauten  

Gyldendal
Presentert av: Mari Nordø Pettersen
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Nei, då vil eg ikkje ha historier om 
handelsmenn. Skal eg ha vikingar i 
skjønnlitteraturen, vil eg ha ekte vare. Det 
som vi kallar heil ved. Eg vil ha store slag. Eg 
vil ha maktkamp. Eg vil ha menn som står 
ved sine prinsipp. Eg vil ha replikkar som 
høyrest ut som dei er dyppa i blod og ære 
før dei vert uttalte. Eg vil ha svik og lojalitet. 
Eg vil ha svart humor. Eg vil ha splattervold. 

Så kor kan ein vende seg for å få 
dette når vikingtid står på timeplanen? 
Sagalitteraturen? Ja visst, men eit enno 
betre alternativ er Øystein Runde sin 
teikneserieroman Soga om Olav Sleggja. 

Olav Sleggja er træl under Olav 
Tryggvason. Men det er ikkje ordinært 
slavearbeid han driv med. Olav Sleggja er 
det vi i våre dagar ville kalt ein leigemordar. 
No har han fått i oppdrag å drepe kongen 
sin halvbror, Råg. Greier han det, er Sleggja 
ein fri mann. Men Olav Tryggvason har 
sine baktankar med å gje Sleggja dette 
oppdraget. For det Tryggvason kjenner 
når han ser Sleggja, er ikkje det frykt? Og 
var det noko vikingen ikkje likte, var det å 
kjenne frykt.   

Oppdraget fører Sleggja inn i 
situasjonen ein ser på omslaget av boka. 
Og ja, ein ser rett: Olav Sleggja hengjer, 
butten i jern, utfor eit stup. Han har bite seg 
fast i handa til ein mann. Det ser ut som 
ein umuleg situasjon. Men ikkje for Olav 
Sleggja. Han finner ein veg opp. Nemleg 
”Tygg! Og svelgj!” 

Soga om Olav Sleggja er som ein 
forstår herleg rå. I tillegg har den historisk 
etterettelege faktaopplysningar, som i alle 
fall sette ting i perspektiv hos meg. Blant 
anna om kristninga av Noreg. Det var til 
dømes nytt for meg at Olav Tryggvason 
kristna Noreg fordi han såg på Jesus som 
ein mektig krigar. ”Har Kristus makt fordi 
han har rett? Nei, han har rett fordi han 
er mektig. For kva er vel større verk enn å 
drepe Odin?” spør han. 

Her er litt av kvart å bite i for nokon 
og einkvar. Så anbefalinga blir: ”Tygg! Og 
svelgj!” 

Øystein Runde

Soga om Olav Sleggja
Det Norske Samlaget 
Presentert av Stig Elvis Furset

Nekronauten... Jeg mener, bare tittelen! Selvfølgelig måtte dette være en kul bok. Vikingen som handelsmann har vore viktig å få fram for mange historikarar. Men kva med 
skjønnlitteraturen? Er det vikingar som handelsmenn eg vil lese om der?  
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At Camilla Collett var en banebryter når det 
gjaldt å endre holdninger til kvinnens stilling 
i familie og samfunn, det vet vi. At hun var 
forut for sin tid og levde 100 år for tidlig til 
å se fruktene av hva hun igangsatte, vet vi 
også. Men hvem var hun egentlig? Og hva 
var egentlig Wergeland/Welhaven-feiden? 
Og denne Bernhard Herre,  hvordan kommer 
han inn i bildet? 

 Camilla, denne piken som vokste 
opp på prestegården på Eidsvoll, hvor hun 
sammenlignet seg selv med en sommerfugl; 
– sommerfuglen som kunne bevege seg 
fritt over endeløse blomstermarker før den 
fanges og festes med nål i insektskassen, 
pent plassert i rader med andre sommer-
fugler, med stille, fastspente vinger. Et bilde 
på det å være ung jente på tidlig 1800-tall.

 Hvem hun var, hvordan hennes samtid 
var, hvem hun omgikkes, hva hun tenkte, 
mente, bar på inni seg, forholdet til broren 
Henrik og hennes store forelskelse Johan 
Sebastian Welhaven, – alt dette får vi god 
innsikt i ved å lese biografien.

 Senje skriver et forord om sine 
beveggrunner for å skrive denne biografien. 
Kort fortalt bunner det i nysgjerrighet på 
en uvanlig, sterk og følsom kvinne med en 
livshistorie like spennende som en roman. 
Senje jobber til daglig med film og TV-

dramatikk, noe hun drar nytte av i boka. Hun 
har valgt å legge hovedvekten på Camillas 
ungdomstid. 

Hvert kapitel innledes med en 
dramatisering, så å si, der hun dikter fritt 
omkring en hendelse fra Camillas liv. Jeg 
lurte først litt på om jeg skulle irritere meg 
over denne frie diktningen, men skjønte 
fort at det ikke var grunn til det. Like 
etter kommer nemlig faktastoff  knyttet 
til hendelsen, og man forstår at det godt 
kunne vært slik Senje skildrer. Smart måte, 
det skaper liv til biografien. Troverdig? Ja, 
absolutt! Hun bygger dels på Camillas egne 
skrifter og dels på hva andre har skrevet 
om henne. Dramatiseringene gir et godt 
tidsbilde og virker ekte. 

Boka kan være en god ressurs i både 
norsk og samfunnsfag; den kan levendegjøre 
historien og den byr på mange vinkler 
hvorfra man kan gå inn i dette stoffet! 

Men så gjenstår spørsmålet: Vil ungdom 
lese om Camilla Collett? Dette er en bok 
som må formidles. Jeg tenker også at de 
rette jentene, både på ungdomsskolen og i 
videregående, vil ha glede av å lese den tvers 
igjennom; og de voksne!

Siri Senje

Biografien om  
Camilla Collett:  
Stemmen fra  
”de stummes leir”.
Gyldendal
Presentert av Randi Helgerud 
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 I bokas innledning har redaktørene skrevet: 
”Kjære leser. Dette er ikke boka om de 
slemme jentene. Det er heller ikke en bok 
om de snille jentene. Det er en bok om oss 
alle. Om en jentekultur som verken er svart 
eller hvit. Det handler om jenterollen og en 
kultur vi alle er del av”.

Boka er delt i tre. Første del tar for 
seg definisjonen på jentemobbing. Del to 
handler om hvorfor jenter mobber, og del 
tre trekker fram strategier for å forebygge 
og bekjempe jentemobbing.

Denne boka tar oss med på en 
ubehagelig reise i jentemobbingens 
nådeløse virkelighet. Den teknologiske 
utviklingen har gitt mobbere flere arenaer 
å spille på. Det viser seg at jenter i større 
grad er ”anonyme” mobbere. Det er lettere 
å mobbe via sms, blogger, hjemmesider osv, 
når man slipper å gjøre det ansikt til ansikt. 
Og den gode, gamle baksnakkingen lever 
fremdeles.

”Den største hindringen for å avdekke 
jentemobbing kan være bagatellisering 
av hva som egentlig skjer. I og med at de 
samme jentene som trakasserer enkelte 
jenter samtidig opptrer som hyggelige, 
flinke og snille utad, kan det være 
vanskelig å tro at de kan være mobbere” 
sier Tove Flack, stipendiat ved Senter for 
atferdsforsking ved  

Universitet i Stavanger.
Forfatterne har rikelig med 

dokumentasjon. De har intervjuet forskere 
og snakket med jenter i alderen 13 – 20 
år, som deler sine historier. I boka finner vi 
også en rekke innlegg som unge jenter selv 
har sendt inn til Aftenpostens ”Si ;D”-side. 
Det er også mange litteraturhenvisninger, 
både til faglitteratur og romaner. I tillegg 
finnes en mengde lesetips og tips om filmer 
som behandler temaet.  

”Gutter slår, jenter bitcher… sånn er 
det bare”, sier en av jentene i boka. La meg 
gi dere et eksempel fra boka. Dette er en 
tekstmelding som jeg kunne sendt selv: 
”Gled deg til skolen i morgen. Vi har en 
overraskelse til deg, vennen…” Dette er en 
helt enkel melding, og det er ikke mulig å 
påstå at det er en truende undertone i den. 
Men under gitte forutsetninger er det nok til 
at mottageren vegrer seg for å gå på skolen 
neste dag.

I bokens forord, av barneombudet 
Reidar Hjerman, skriver han at barndommen 
sitter i hele livet. Og vi vet at mobbing 
setter spor det kan ta år å bearbeide. Denne 
boka er muligens ikke svaret, men den kan 
være til hjelp, trøst og støtte. Dette er en 
viktig bok å ha kjennskap til.

Liv Skotheim og Anna Holm Vågsland (red.) 

Bitching:  
en bok om jenter og 
mobbing 

Omnipax 
Presentert av Beate Ranheim

I 1813 ble det i Christiansand født et pikebarn, hvis ungdomsportrett skulle komme til å 
pryde Norges Banks hundrekronesedler i perioden 1979-1992. Og like flyktig som disse 
hundrelappene er, var min viten om kvinnen, Camilla Collett, før jeg leste Senjes biografi.     

Forskning viser at en av ti jenter blir mobbet i en kortere eller lengre periode. Boka 
”Bitching: en bok om jenter og mobbing” setter fokus på ungdomskultur og mobbing.
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Emilie er med familien på ferie til Kanariøyene. 
Emilie spiser ikke. Hun har rast ned i vekt det 
siste året. 

Det startet for to år siden. Hun satt på en 
benk og gomlet i seg et deilig, nystekt skole-
brød overstrødd med kokos. En gutt spurte 
flirende:”Har ikke du fått litt for mange av de 
der?” Emilie satte eggekremen i halsen, kastet 
skolebrødet i søpla og gikk hjem og så seg i 
speilet. Og hun så for første gang at hun var feit. 
Kvapsete. Ekkel. At fettet tøt over bukselinnin-
gen når hun bøyde seg fremover. Hun begynte å 
jogge, og hun sluttet å spise.

Det har gått over all forventning. Det er 
lenge siden lårene hennes har kommet borti 
hverandre når hun går. Hun har fått en berusende 
kontroll. Hun løper. Og løper. Og løper. 

Samuel har forlatt mor og småbrødre i Gha-
na. Det var ikke mulig å klare seg for familien et-
ter at faren ble arbeidsufør. Samuel har hørt om 
fantastiske muligheter i Europa. Han har skaffet 
seg et falsk pass, for en høy sum, og bestemt seg 
for å reise. På Kanariøyene, sier de, får de under 
18 alltid opphold. Han skal komme seg videre til 
Madrid, få jobb, tjene penger og få et liv. 

Sammen med 21 andre går han om bord i en 
liten, åpen båt på Afrikas vestkyst, en synkeferdig 
gammel holk, med navnet Barsakh. 

De sitter tett i tett, uten liv-vester, gps eller 
sjøkart. De har med hermetikk, noen vannkanner 
og bensin. 

Det går rett vest. Den niende dagen går de 

tom for bensin, driver videre over havet. Den 
trettende dagen tar maten slutt, den tjuende 
dagen fyller Samuel 18 år. Flere omkommer. Det 
blir etter hvert vanskelig å skille døde fra levende, 
for alle ligger med lukkede øyne, stille under den 
stekende solen. Når noen dør, hjelper Samuel 
til med å løfte dem over bord. En og en synker i 
dypet, uten noen tale eller siste ord, bare et løft 
og bare havet som åpner seg og svelger kroppene 
deres.

På en treningstur, hun har stoppet for å tøye 
ut, ser Emilie dem. Båten i horisonten. Emilie 
svømmer ut og hjelper dem i land. De som har 
klart seg så langt, er alvorlig underernærte og 
glassaktig i blikket etter nesten tre uker på sjøen.  
Og hva nå? Hvis politiet oppdager dem, blir de 
sendt hjem. 

Dette er møtet mellom to verdener. Et sterkt, 
kontrastfylt møte som rører ved oss. Det viser 
det absurde i vår vestlige livsstil og det uforståe-
lige i hvordan flyktninger behandles. Og det er et 
møte mellom to ungdommer, Emilie og Samuel, 
og om hvordan kontakten mellom dem utvikler 
seg. 

Historien er fortalt nøkternt, ispedd doku-
mentariske bilder og andre faktaopplysninger, litt 
eksperimentelt i blandingen av fiksjon og fakta.  

Det er en lettlest bok. Den kan i grunnen 
brukes på alle trinn fra ungdomsskole og oppover 
og kanskje kan den gi oss litt mer forstand.  

Simon Stranger

Barsakh
Emilie, Samuel og Gran 
Canaria
Cappelen Damm
Presentert av Vera Grønborg Aubert
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Fra de var små, har både hun og lillesøstera 
Berghitte visst at de har vært utvalgte. Nå 
har Ragna fått sitt kall.  Berghitte må være 
igjen i fattigdommen og kjedsomheten 
på Saksetunet hos smedfaren, mora og 
byttingbroren. Men snart skal også hun få 
skinne.

Denne første boka i Song for Eirabu, 
Slaget på Vigrid, forteller om to unge søstre 
og den verdenen de skal være med å påvirke 
utviklingen i. Dette er en fantastisk bok 
på mer enn en måte. Det er  fantasy, og 
det er en fantastisk god bok! Så all ære til 
debutant Kristine Tofte for denne!

Historien er troverdig og karakterene 
ekte. Jeg har ingen problemer med å se for 
meg landskap, byer, hus og personer. 

Dette er fantasy bygget på norrøne 
myter, akkurat sånt jeg liker! Guder og 
mytologi presenteres her med egen vri, men 
er godt gjenkjennelige for dem med litt 
peiling. 

Språket er et ganske arkaisk og ikke helt 
enkelt nynorsk som krever sin leser, men 
det passer perfekt til historien. Og det er 

så vakkert med alle disse ordene jeg ikke er 
helt sikker på om jeg forstår.

Som et første møte med nynorsk, egner 
denne boka seg ikke. Men for lesesterke 
elever, og for dem med nynorsk som 
hovedmål, er den flott fra 10. klasse og 
oppover.

Kristine Tofte 

Song for Eirabu:  
Slaget på Vigrid  
Tiden
Presentert av Mari Nordø Pettersen 

I følge nasjonale og internasjonale studier har om lag 50 000 nordmenn mellom 15 år og 45 år 
spiseforstyrrelser. Emilie er en av dem.  

I august – september 2006 ankom mer enn 20 000 båtflyktninger Kanariøyene. Samuel er en av dem. 

Røde Kors regner med at i hvert fall 3000 båtflyktninger mister livet hvert år, på vei over til Europa. De 
fleste av dem blir aldri funnet.

Ragna, 15 år, er blitt henta til storgården Fagerheimen for å gå i lære som blotgydje. 
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Det er noen interessante problemstillinger i 
debutboka til Tone Ørvik.

Christine er 14 år og orker ikke 
tanken på å være med sine idealistiske 
foreldre til Afrika. Hun vil ikke gå på den 
flotte kostskolen, mens de skal drive 
nødhjelpsarbeid. Hun gråter. Hun blir sint. 
Hun bønnfaller dem. Hun sender vennene 
sine for å snakke med dem, til og med en 
av lærerne. Men ingenting nytter. De gløder 
og brenner for prosjektet sitt. Dette skal de 
gjennomføre! Christine smeller i dører, hyler 
og skriker: ”Jeg driter i sultne barn!”

Dette er ikke Christines prosjekt. Hun 
føler seg som et offer, en unødvendig 
del av familien, satt bort sammen med 
ambassadebarn og andre privilegerte. Hun 
må reise fra alt hun er glad i og kan ikke 
stole på noen lenger. 

Kan man virkelig vente at en 14-åring 
blir begeistret for å bli sendt på en kostskole 
for rikmannsbarn, mens hennes foreldre bor 
i telt i ørkenen?

Først skal de være en måned i Dublin, 
en mellomstasjon der foreldrene skal på 
kurs og lære om det nye livet i Sudan. 
Christine skulle ønske hun kunne slutte 
å tenke. Bare sove. Lenge. Sove – helt til 
denne drømmen om Afrika gikk over. Men i 
Dublin dukker Christines eget prosjekt opp.

Hennes prosjekt blir å klare seg på 
gata i Dublin, men bare for en uke. Det blir 
en uke hun aldri glemmer. En rå og tøff 
hverdag der reglene er greie. Den sterkeste 
overlever. Hun sover ute blant narkomane 
og alkoholikere. Hun er på kanten av loven 
og er i konstant fare for overgrep og vold. 
Samtidig opplever hun et sterkt samhold og 
nydelige vennskap. 

Forfatteren, Tone Ørvik, har selv jobbet 
på et herberge for gategutter i Dublin. 
Denne boka er basert på hennes egne 
erfaringer, og den er troverdig. Christines 
følelser, – skuffelser, sinne, stahet, hennes 
behov for å bli tatt på alvor og for å bli stolt 
på, er godt formidlet. 

Bare for en uke er en bok om 
ungdomsopprør og ungdoms behov for å 
bli hørt av voksne. Og så er det en bok om 
gatebarns hverdag og muligheter i en storby 
i Europa.  Den skaper engasjement. Man tar 
parti og gjør seg opp meninger, og her det 
mye å samtale om.

Barn lider i Sudan, men de lider også på 
gata i Dublin.

Tone Ørvik

Bare for en uke
Cappelen Damm
Presentert av Marit Gautneb
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Min profil:
Navn: Marlena Evensen
Alder: 14
Hårfarge: Lysebrun, blondt om sommeren,  
(skal snart farge det)
Interesser: Klær, sminke, gutter. Lage hjemmeside
Fem ting å ha med til en øde øy: Lipgloss, 
mascara, solkrem, bikini og …potetgull
Bestevenninner: Emma og Minda

Marlena, Emma og Minda er “bestfriends 4 
ever”. De er fjortiser på sitt aller verste. Og 
beste.  

Jeg tipper forfatter Ingunn Aamodt har 
hatt det skikkelig gøy og tatt den helt ut 
med denne boka. Hun må ha tenkt: Ok, give 
them what they want! Og oppskriften består 
av følgende ingredienser:  Rosa, sminke, er 
jeg tjukk-problematikk, gutter og ”you’ve 
got mail”. Så lager man en skikkelig smørje 
av det og blander i en dæsj mamma som 
ser såpeserier og hater menn. Jepp, her er 
konseptet. 

Og boka gir det den lover, Her kan du 
le deg gjennom halve boka, med knallgode, 
blonde replikker og tre foretak-somme, 
kreative berter med stor appetitt på livet. 
Litt sjablongtyper er de: Den utagerende, den 
fornuftige og Marlena midt i mellom.

I denne første boka i en kommende serie, 
er jentene opptatt av å finne søte gutter til 
skoleballet. “Problemet er at det finnes ikke 
kjekke gutter i 9. og små gutter på 160 som 
ikke har vokst ut av cherroxene er liksom ikke 
vår greie”.    

Jentene sikter seg inn på noen skikkelig 
lekre 10.klassinger og sender anonyme ”hotte 
mail” til dem. Og klart de får napp, etter 
hvert, men det går selvfølgelig ikke som de 
tror. 

Når Marlena ser seg i speilet, syns hun at 
hun er helt vanlig. Ikke unik, slik som damene 
i musikkvideoene. De med bh i sølv og store 
lepper. Det er jo sånn unike jentene vil bli, og 
Marlena skal kanskje gjøre noe med leppene 
sine.., hvis hun tør. Boka sier ganske mye om 
hva slags forbilder jenter blir tilbudt. Mamma 
sier de er vulgære når de kler seg sånn, men 
so what? – Mamma, hun er singel og tjukk og 
hekta på Days of our lives.

Dette er veldig morsomt, høy under-
holdningsfaktor, samtidig er det faktisk litt 
seriøst også. Og det trenger jo ikke å være 
alvorlig og dypt hele tiden heller, når man skal 
lese. Jeg mener hva var det som var viktig ’a? 
Selv hadde jeg knall grønn øyenskygge. Og vi 
er jo opptatt av hvordan vi ser ut og kjoler og 
fjas, men vi vet jo at det ikke er livet, liksom, 
de store spørsmål...

En ting til: Marlenas hjemmeside er på 
nett. Boka er multimedial. Hjemmesiden er 
rosa og glossy og kjapp-kjapp, litt barnslig og 
litt intetsigende, - og med mye reklame...

Likevel, alt i alt, bokserien om Marlena 
Evensen er herlig og vellykket…om flotte, 
frekke fjortiser som stuper inn i ungdomslivet. 
Med skikkelige mageplask. 

Ingunn Aamodt

Marlena Evensen
Hot mail
Cappelen Damm 
Presentert av Vera Grønborg Aubert

Er det greit å flytte til Afrika når du har en datter på 14 år som nekter å være med? Er 
det greit å sende henne på kostskole, mens du redder fattige og sultne barn i Sudan? Bør 
datteren din innrette seg slik at du kan følge ditt kall? Eller ofrer du da din egen datter for 
en god sak?  Kunne du ha ventet 5-6 år til hun er voksen nok til å klare seg selv?

Når du ser på forsiden av denne boka, så ser den litt barnslig ut, som bladet Witch, kanskje. 
Teite tegninger, men så når du begynner å lese er den ganske morsom og ganske fin… Den 
er liksom ikke en sånn spesiell bok som man kan undres over, tenke på og bli helt besatt av, 
men er sånn bare å slappe av med. 
Sitat, Anna 8.trinn
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