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Viken viser vei



VIKEN FYLKESBIBLIOTEK INVITERER TIL 
UNGDOMSBOKGILDET!
- et seminar om ungdomslitteratur
 

Torsdag 25. november 2021
kl. 09.30-15.00 (registrering fra kl. 09.00)

30 NYE BØKER!
Presentasjon av et bredt utvalg av årets litteratur for 
ungdom og unge voksne. 

Vi håper å se mange i Drammen 25. november, og for deg 
som ikke har anledning til å delta fysisk er det mulig å 
delta via strømming.

FORFATTERMØTE I
Johan Ehn i samtale med Ingrid Greaker Myhren 
Johan Ehn kommer for å fortelle om romanen Hesteguttene, 
som kom på norsk i år. I boka møter vi Anton som begynner 
i hjemmesykepleien etter videregående, og treffer gamle, 
tause Alexander. Hos Alexander finner han gamle bilder av 
hester og sirkusartister, og et brev fra Gestapo. Hva slags liv 
har den gamle levd? Johan Ehn har gjort grundig research 
om livet i Europa i tiden rundt nazistenes maktovertakelse 
og forteller overbevisende om mangfoldet og friheten 
utsatte grupper hadde før nazistene tok over.

FORFATTERMØTE II
Søstre - Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie
Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie kommer for å 
prate om den aktuelle boka Søstre. Cathrine og lillesøsteren 
Elisabeth deltok på AUFs sommerleir på Utøya i 2011. Det var 
bare Cathrine som kom tilbake. Nå, ti år senere, forteller hun 
om dagene før, under og etter terroren som endret alt. Søstre 
er Cathrines egen historie slik hun har fortalt den til 
Mariangela, og de to har hatt tett kontakt siden 2012. 

BØKENE PRESENTERES AV
Astrid Bonilla
Stig Elvis Furset
Andreas Kjøde
Merethe Næss
Beate Ranheim

MÅLGRUPPE
Lærere i ungdomsskole og videregående skole, 
bibliotekansatte, studenter, bokhandlere og forlag.
Seminaret er også åpent for andre interesserte.

Deltakeravgift: kr 900,- inkludert lunsj. 
Tilgang til direkte strømming koster kr 300,- 
Ungdomsbokgildet mottar støtte fra Norsk Kulturråd.
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