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TENDENSER
Ser ein på tendensar gjennom fleire år går 
enkelte tema i lange bølgjer med små varia-
sjonar frå år til år. Anna tematikk kjem i brå 
bølgjer og krappe vindkast. Dei kan domine-
re eitt eller to år, forsvinne, før ny tilbake-
komst. Eg byrjar med eit døme på det siste. 
For ti års tid sidan spurte vi: “Kva er det med 
mor?” Mødrene var psykisk ustabile eller 
dødssjuke. Det dysfunksjonelle mor-dot-
ter-forholdet er tilbake, kor mor er den 
psykisk ustabile komponenten. Mørke fami-
lieforhold vil de lese fleire døme om, og ikkje 
kun med mor i hovudrolla heller. 
I forlenginga av dette seglar mental helse og 
såkalla livsmestring opp som ein gjennom-
gripande tematikk i årets litteratur. Dette 
er ei av dei lengre bølgjene. Tematikken er 
særskilt aktuell innanfor sakprosa i form av 
ulike sjølvhjelpsbøker. Skjønnlitteraturen 
speglar på si side det mange rapportar fortel: 
Ungdom sliter. 

Men eg må stille nokre retoriske spørsmål: Er 
det litteraturen si oppgåve å redde ung-
dommen frå angst og depresjon? Skal viktig 
tematikk trumfe den gode leseopplevinga 
eller andre former for litterær kvalitet? Kva 
skjer med den kulturelle opplevinga, det å 
bli oppslukt, om helsesjukepleiaren blir like 
viktig som litteraturformidlaren når elevar 
møter litteratur? 

Ein “viktig tema”-tendens til, er at mange av 
bøkene er politiske. Tematikken går på klima 
og miljø. Men også integrering og identi-
tetspolitiske debattar er synlege. Dei med 
nerdeinteresse for ungdomslitteratur vil her 
lett sjå kva titlar vi har valgt bort. 
 Korleis står det til med action og spenning? 
Viss det er ytre handling ungdommane ser 
etter, så finn dei det mest i oppfølgjarar til 
eksisterande seriar. Der det er snakk om 
meir indre spenning, så er det eit trekk at 
den upålitelege forteljaren opptrer i fleire 
av bøkene. Desse titlane er blant våre eigne 
favorittar. Men på Uprisen sine nettsider, der 
ungdom legg inn anmeldelsar, ser vi at det 
er risikosport å leggje opp plotet slik. Mange 
forstår rett og slett ikkje kva som skjer, og gir 
opp. Det gjer ikkje Ungdomsbokgildet.  

God lesnad! 
Stig Elvis Furset 

Astrid Bonilla/Midt-Buskerud bibliotek
Stig Elvis Furset/Viken fylkesbibliotek
Andreas Kjøde/Askerbibliotekene
Merethe Næss/Sarpsborg bibliotek
Beate Ranheim/Viken fylkesbibliotek

Redaksjon: 
Anne Grethe Lauritzen, Anette Vatnebryn

Ungdomsbokgildet 
er støttet av 
Norsk Kulturråd

TRENDAR OG TENDENSAR 2021: MENTAL OG POLITISK HELSE

BØKENE ER PRESENTERT AV: 
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Neda Alaei

Gyldendal 2021
Presentert av Merethe Næss

Å fange luft

I denne boka skildres det et klaustrofobisk 
mor-datter forhold. 

Samia bor sammen med moren sin. Og 
moren vil helst at de skal være beste-
venninner, akkurat som karakterene i 
favorittserien hennes – Gilmore Girls. Men 
Samia har akkurat begynt på videregåen-
de, og er i en fase i livet der det er naturlig 
å starte en løsrivingsprosess. Men jo mer 
hun prøver å frigjøre seg, jo tettere på 
kommer moren. Hun forstår ikke hvorfor 
Samia skulle trenge noe annet enn henne, 
for hun trenger bare Samia. Hun krever å 
få sove i samme seng som henne, blir sjalu 
på vennene hennes og vil egentlig bare ha 
henne hjemme hele tiden. Men Samia vil 
ikke være hjemme. Hun vil henge med nye 
venner, dra på fest og forelske seg. Så hun 
lyver for moren, men hun lyver for de nye 
vennene sine også. For de kan jo heller ikke 
få vite om mammaen som tråkker over alle 
grenser. Hvor mange løgner er det egentlig 
mulig å holde styr på? 

Dette er en fortelling om identitet, venn-
skap og hvor vanskelig det kan være å 

bryte ut og finne ut hvem man har lyst til 
å være. 

 

Det kan virke som om dysfunksjonelle foreldre er et godt utgangspunkt 
for en ungdomsroman, i hvert fall klarer Neda Alaei å skrive gode bøker for 
ungdom med det som bakgrunnsramme.  
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K. A. Applegate og Michael Grant

Illustrert av Chris Grine. Oversatt av Line Almhjell
Cappelen Damm 2021
Presentert av Andreas Kjøde

Invasjonen: Animorphs 1 

Hver gang jeg tok den ganske lange turen 
inn til Sandefjord sentrum måtte jeg gå inn 
i bokhandelen. Hver gang lurte jeg på om 
neste bok i serien hadde blitt utgitt. 
Animorphs var for meg som barn det 
Kattekrigerne er for mange i dag. Det var 
en reise i tid og rom til en verden hvor alt 
kunne skje. Nå har denne episke sagaen 
kommet som tegneserie.

Serien tar for seg fem ungdommer som 
oppdager at menneskeheten er i fare. 
Trusselen kommer fra et sneglelignende 
rom vesen, en parasitt. Denne «sneglen» 
går først inn i øret før den kravler seg til 
hjernen. Derfra kontrollerer den offeret 
totalt, men kan late som om alt er som 
normalt for omgivelsene. Menneskeheten 
blir slaver, sakte, men sikkert og uten at 
noen vet det. Samtidig som ungdomme-
ne oppdager dette, får de tilgang til et 
utenomjordisk våpen. De får muligheten til 
å forandre seg til dyr.

Dette er en klassisk historie om det gode 
mot det onde, om å prøve å  vinne en 
umulig kamp. Som Star Wars, eller  Ringenes 

herre. Forfatteren er spesielt dyktig til å 
beskrive hvordan forvandlingen fra men-
neske til dyr er. Hun tar leseren med seg 
opp til skyene som en ørn, og ned til den 
dypeste havbunn som blekksprut. Vi får 
også se kamper til døden hvor løver, tigre 
eller bjørner sloss mot store og farlige 
romvesener.

Selv i denne illustrerte utgaven er alt med. 
I tillegg har illustratøren en gave når det 
gjelder å formidle følelser. Som for eksem-
pel når en av hovedpersonene finner ut at 
broren er kontrollert av romvesenene. 
Bøkene er perfekte for den yngre delen 
av ungdommene. Det er fordi innholdet 
ikke er barnslig, selv om det er en lettlest 
tegneserie. Dette er boka for drømmer-
ne, for ungdommene som kjeder seg på 
skolen, og for dem som ønsker at de bare 
kunne bli til en fugl, fly vekk og sveve på 
himmelen.

Animorphs var en enorm bokserie som startet på slutten av 90-tallet og ble 
fullført på starten av 2000-tallet. 
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Fantomrakettene 

Tore Aurstad og Andreas Iversen

Gyldendal 2021
Presentert av Stig Elvis Furset

No er dei tilbake med teikneserieromanen 
Fantomrakettene. Den har utgangspunkt i 
Lovecraft-novella The Colour Out of Space. 
Den går for å vere ei av Lovecrafts beste. 
Lovecraft skreiv den som ein reaksjon på 
at aliens var altfor snilt framstilt i dåtidas 
fantastiske litteratur. Lovecraft ville skape 
noko framandt. Noko vi aldri hadde sett. 
Aliens skulle ikkje vere nokon «leik» med 
fantasien. Han ville ha rå vare. 
Rå vare får vi i Fantomrakettene. Vi er i sko-
gane mot svenskegrensa i 1946. To gards-
gutar er ute i båt. Det er skumringstid. Ei 
god tid for fiskelukke. Brått farer noko over 
himmelen, lyser opp landskapet, og landar 
i vatnet. Ein oljeliknande substans sprer 
seg. Eine guten stikk armen ned i vatnet. 
Det skulle han ikkje gjort. 
Forvandling skjer. Både med natur og 
menneske. Planter som ikkje er skrive om 
i nokon jordisk flora gror. Folk og dyr får 
eit vorteliknande utslett. Galskap inntek 
hjernen, før kroppane går i oppløysing. I 
dødsstunda hostar alle opp ei igleliknande 
livsform. Den kryper inn i kroppsopningane 
på nye offer. Døden føder seg sjølv. 

Det er ikkje så verst ekkel stemning her. 
På eit meir spesifikt handlingsnivå er det 
ungjenta Anne som fortel. Ho har blitt 
med den journalistisk nyfikne onkelen sin 
til den vesle isolerte bygda, for å finne ut 
om det umulige er mulig. I god Lovecraftsk 
ånd finn ho eigentleg inga forklaring eller 
meining. 

Fantomrakettene oppnår høg sum på 
skrekk-skalaen. Mest fordi Lovecraft-ånda 
kom snikande når eg las boka om att, og 
dvelte ved detaljar som eg ikkje hefta meg 
ved i den første gjennomlesinga. Dessutan 
har Iversen lagt meir vekt på groteskeriar. 
Ikkje minst når komboen av galskap og 
fysisk forfall får form. Tenk Bjarne Melgaard 
dersom han var god til å teikne. Då får du 
ubehag!   

Tore Aurstad har dei siste åra via ungdomslitteraturen sin til skrekkpioneren 
HP Lovecraft. Fangarmer var basert på Lovecraft sin The Call of Cthulu. I fjor 
allierte han seg med teikneserieskapar Andreas Iversen i Tåke over Svartøy. 
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Nina Borge

Gyldendal 2021
Presentert av Merethe Næss

Outlaster

For Adrian sliter skikkelig, han lider av 
alvorlig skolevegring. 

Tranerød ungdomsskole er visstnok den 
fineste skolen i byen. Men ikke for Adrian. 
Så fort han nærmer seg bygget brer ube-
haget seg i kroppen, og han får ikke puste. 
Alle de voksne påstår at de vil hans beste, 
men Adrian vil jo ikke fortelle hvor patetisk 
og redd han føler seg. 

Men, på internett briljerer han. Adrian 
leder CS:GO-laget sitt til stadig nye seiere. 
Og nå forbereder de seg til en stor turne-
ring. Men hvis Adrian ikke skjerper seg på 
skolen, kommer foreldrene hans til å ta fra 
han pc-en, og med det muligheten til å 
lede laget til enda en ny seier. Han vil ikke 
svikte lagkameratene, han kan ikke. Særlig 
ikke Jos, hun som elsker å spille med ham. 

Boka tar virkelig målgruppen på alvor, og 
gir skolevegrere en stemme. Nina Borge 
forteller om psykisk helse på en varm og 
troverdig måte, og skildrer angst slik angst 
arter seg for mange. Måten hun løfter frem 
dataspill som kulturuttrykk fortjener også 

litt kred, det er ikke mange norske ung-
domsromaner som forteller om gaming på 
denne måten. Jeg tror gamere vil sette pris 
på denne boka. 

Adrian lukker seg mer og mer inne, og vil helst ikke på skolen i det hele tatt, 
så han skulker - mye. Både foreldrene og læreren er bekymret, men de stre-
ver med å nå inn til Adrian. De lokker og truer, men til ingen nytte.  
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Cappelen Damm 2021
Presentert av Merethe Næss

Patriarkatet faller

Marta Breen og Jenny Jordal

Det er radarparet Marta Breen og Jenny 
Jordal som står bak sakprosa-tegneseri-
en Patriarkatet faller. De har gitt ut flere 
bøker sammen, og allerede markert seg 
som gode formidlere av kvinnehistorie. Og 
denne tegneserien er intet unntak. Den 
fargerike og uttrykksfulle streken til Jenny 
Jordal passer veldig godt sammen med 
Marta Breens smarte og skarpe penn. 

Hvis du allerede kan mye om dette temaet, 
vil du kanskje ikke lære så mye nytt. Men 
måten det formidles på vil nok uansett 
kunne få deg til å trekke på smilebåndet, 
for disse damene vet å formulere og illus-
trere både vittig og presist.

Det er menn helt tilbake til antikkens 
dager som er sitert i boka, og det har blitt 
sagt mye dumt om kvinner opp igjennom 
historien. For eksempel skal Immanuel 
Kant ha sagt: «Hvis en kvinne får utdan-
nelse, svekkes hennes sjarm og tiltrek-
ningskraft», og Sigmund Freud skal visst 
ha sagt at «En kvinne er en kastrert mann 
som lider av penismisunnelse».

Underveis i boka får vi også fortellingene 
om mange fantastiske kvinner. De som har 
møtt sterk motstand, blitt forfulgt, forvist, 
fengslet og drept for det de tror på. Boka er 
en god introduksjon i kvinnebevegelsens 
historie. Og ikke minst er det en underhol-
dende innføring i hva patriarkatet er. 

Uansett om du kaller deg feminist eller ikke. Uansett om du kan mye eller 
lite om sexismens historie og kvinners motstandskamp. Og uansett om du 
vanligvis leser tegneserier eller ikke – så tror jeg du vil like denne. 
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D. Clayton, T. D. Jackson, N. Stone, A. Thomas,
A. Woodfolk og N. Yoon 

Oversatt av Line Almhjell 
Gyldendal 2021
Presentert av Stig Elvis Furset

Blackout

Eit mørklagt New York er også bakgrun-
nen i novellesamlinga Blackout, skrive av 
seks amerikanske YA-forfattarar. Men det 
går meir fredeleg for seg enn i 1977. Det 
handlar om kjærleik og forelsking. Vi møter 
kjærastar som er på veg inn i og ut av 
forhold. Vi møter både forsiktig fomling og 
viljesterke kyss. 

Eks-kjærastane Tammi og Kareem tar 
avsparket i boka. I Tiffany Jackson sitt 
bidrag Den lange vandringen blir dei kjent 
med kvarandre på nytt på veg gjennom 
mørklagte gater. Denne novella har kvart 
sitt kapittel mellom dei andre historiene i 
Blackout. Den dannar rygg-graden i boka. 
Dei andre historiene relaterer seg til denne, 
til dømes i form av paralelle handlingsfor-
løp. Boka kan lesast både som kollektiv-
roman og novellesamling. 

Det er vanskeleg å ikkje bli sjarmert under 
lesinga. Stilen er kul og tilbakelent på eit 
muntleg vis. Omsetjar Line Almhjell har 
gjort ein framifrå innsats. Men, eg har li-
kevel eit par store innvendingar. Begge har 
med konseptet å gjere. Boka gir seg ut for 

å vere ei feiring av mangfold og represen-
tasjon. Er den det? 

Først: seks forfattarar. Og alle er kvinner. 
Motsett, at alle var menn, det ville vore 
umulig. Men var det umulig å få med ein 
mann eller to? 

Dernest: rasifiseringa. At hovudpersonane 
er svarte burde ikkje vere eit problem. Men, 
det blir det når hudfargen må stadfestast 
ved kvart minste lille blikk, kvar minste lille 
berøring. Hudfarge blir gjort til det som 
styrer deg i eitt og alt. Den blir avgjerande 
for korleis du opplever verda. 

Er det ein eigen svart måte å vere forelska 
på? Boka svarer “ja”. Er forhold på tvers 
av hudfarge mulig? Boka svarer “nei”. Den 
er fullt på høgde med vår tids populære 
raseteori. Viss eg skal bruke eit omgrep frå 
raseteorien til å karakterisere boka, så er 
den ein mikroaggresjon. 

    

13. juli 1977 slo lynet ned i ein transformator i New York. Det braut ut brann, 
og byen gjekk i svart. I 1977 var byen prega av høg kriminalitet. Så då lysa 
gjekk, blussa den opp i påtente brannar, ran og vandalisme. 
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Ubesvart anrop

Nora Dåsnes

Aschehoug 2021
Presentert av Beate Ranheim

 I sommer var det ti år siden terroren ram-
met oss 22. juli i 2011. Vi skal aldri glemme. 
Det ble sagt om og om igjen i dagene etter. 

Dagens ungdommer ble sikkert skjerma 
for 10 år siden. De og kommende genera-
sjoner trenger god litteratur om det som 
skjedde. Det har kommet flere bøker om 
terrorangrepene i år og en av dem er 
Ubesvart anrop av Nora Dåsnes. 

I Oslo har Rebekka og Fariba sommerferie. 
I august skal de starte på videregående og 
livet er bekymringsløst. 22. juli er de i en 
park og øver på triks med skateboardsa 
sine. 

Plutselig hører de et kraftig drønn og ser 
røyk som stiger mot himmelen fra Os-
lo-gryta. De lurer på hva det var, kanskje 
torden eller støy fra en byggeplass? Da 
jentene sjekker telefonene sine har de flere 
ubesvarte anrop. Bomba ved Regjerings-
kvartalet gikk av kl. 15.25.22.

Vi følger Rebekka og får se moren som 
sitter klistra til TV-en og broren som spiller 

dataspill dag og natt. Rebekka tenker på 
terrorangrepene hele tiden og er redd. Hun 
sover dårlig, har stadig mareritt der hun 
blir jaget av en bevæpnet skikkelse og be-
kymrer seg for framtida. Folk rundt henne 
ber henne ta seg sammen. Men Rebekka 
kan ikke ta seg sammen. Hun er frarøvet 
barndommen og tryggheten, og forstår 
ikke at andre mennesker bare fortsetter 
med livene sine. Dette kan jo skje igjen, 
når som helst. Rebekka sliter, men de siste 
sidene gir håp om at ting blir bedre for 
henne.

Nora Dåsnes har både skrevet og illustrert 
denne grafiske romanen. Illustrasjonene er 
holdt i dramatisk rødt da vi ser Rebekkas 
flashbacks til 22. juli. Blomsterhavet i Oslo 
er en eksplosjon av farger, og de øvrige 
illustrasjonene er holdt i duse fargetoner. 

Jeg anbefaler denne boka til lesere i ung-
domsskolen, på videregående skole og alle 
voksne. Dette er en av de beste bøkene om 
vårt kollektive traume og alle spørsmålene 
vi stilte da, og som vi fortsatt kan stille. 

Eksplosjon i regjeringskvartalet! Skyting på Utøya!
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Harald Rosenlæw Eeg

Aschehoug 2021
Presentert av Beate Ranheim 

Gutten i mørket

Jeg liker godt å lese om og å se filmer og 
dokumentarer om krigen, og så for meg, 
kanskje litt urettferdig, en roman med 
action og spenning. Gutten i mørket har 
fått veldig gode anmeldelser av kritikerne 
i de store avisene og noen mener at han 
er vår beste ungdomsbokforfatter, og jeg 
vil så gjerne bli glad i Haralds bøker. Ble 
forventningene mine innfridd? Les videre.

Vi er i Oslo, året er 1942. Det er andre 
verdenskrig, og krigen har herjet i to år i 
Norge. Johan er 15 år, han er sykkelbud 
for kjøpmann Johnsen. Det vil si at han 
tråkker rundt i Oslos gater på en tung 
svart sykkel og leverer varer over hele byen. 
Gjennom Johans øyne får vi en følelse 
av hvordan det kan ha vært i Oslo under 
krigen, med tyske soldater på gatehjørne-
ne, vareknapphet, sult, kulde og mørke. Og 
utryggheten. Hvem kan man stole på når 
det kan finnes angivere, tyskervennlige, 
NS-sympatisører i alle samfunnslag og 
nabolag? Det eneste lyspunktet i Johans 
liv er Emma, jenta som bor i ett av husene 
han jevnlig leverer varer til.

Johan bor sammen med mora si i en by-
gård i Oslo. Faren hans omkom da båten 
han var om bord i ble torpedert. Johan og 
mora forsøker å klare seg som best de kan, 
de holder blant annet kaniner i bakgården. 
Ikke som kjæledyr, men som middagsmat.

En dag oppdager han en fremmed mann 
i leiligheten. Hvem er denne mannen og 
betyr det at moren hans samarbeider med 
hjemmefronten? 

Johan blir involvert i farlige oppdrag og det 
blir klart at det ikke vil gå mot en optimis-
tisk og lys avslutning.

Så over til min leseropplevelse. Jeg må er-
kjenne at jeg ikke er så begeistra for denne 
romanen. Historien er spennende, men jeg 
synes ikke den er leservennlig fortalt. Det 
er de mange og lange beskrivelsene som 
dreper fremdriften. Hvis denne romanen 
blir filmatisert, da går jeg absolutt på kino.

Da jeg hørte at Harald Rosenløw Eeg skulle komme med en ungdomsroman 
om krigen ble jeg glad. Jeg tenkte her kan det komme en klassiker om krigen 
i Norge og det ønsker jeg meg.
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Flamme 2021
Presentert av Andreas Kjøde

Alt er OK

Ebba Schølberg Eiring

Derfor ble jeg utrolig fascinert av Alt er ok. 
Min rike fantasi, kombinert med denne 
godt skrevne fortellingen gjorde at jeg fikk 
mulighet til ta et eget lite utvekslingsår til 
USA, nærmere bestemt Oklahoma.

Når jeg tenker på High School i USA, så 
ser jeg for meg ville fester som starter på 
dagen, mens sola fortsatt står høyt på 
himmelen. Det er fullt av jenter i bikini og 
gutter i bar overkropp som drikker øl fra 
store røde plastkrus. Noen drikker rett fra 
et lite fat, mens andre spiller beer pong. 
Dette er ikke slik Oklahoma blir for Oda. 
Folk flest er konservative kristne. De tror 
ikke på klimaforandringer, og de aller fleste 
har våpen i huset. De slår småbarn hvis de 
gjør noe feil, kaster homofile ut hjemmefra, 
og INGEN får gratis kondomer. Kondo-
mer er tross alt en oppfordring til sex før 
ekteskapet og som vi alle vet, null kondom 
= null sex.

Noe jeg liker veldig godt med denne boka 
er at den ikke er et klassisk american high 
school drama. Det handler om ei litt usik-
ker jente som sakte men sikkert klarer å få 

seg en liten, men svært god, vennegjeng. 
Den tar for seg kjærlighet uten å på noen 
måte bli klissete, og den viser konsekven-
sene av et samfunn som er styrt etter for 
oss svært fremmede regler og normer. Det 
får Oda kjenne på kroppen, bokstavelig 
talt.

Tittelen Alt er OK er en henvisning til 
Oklahoma, forkortet OK, men den beskriver 
også stemningen i boka. Forfatteren er god 
på å sette en stemning på de forskjellige 
periodene i Oda sitt år i Oklahoma. Det går 
fra forvirring, til OK, til bra, til OK, til fantas-
tisk, til forferdelig og så til OK igjen.

Denne boka er til de eventyrlystne ung-
dommene. Den vil gi dem et hint om hva 
et år i et annet land kan innebære, med en 
aldri så liten realitetsorientering i samme 
slengen. Dette er en av de bøkene jeg likte 
best i år. Det var en bok jeg gledet meg til å 
lese, og det er ganske imponerende.

Jeg har aldri vært utvekslingsstudent. Jeg har flere ganger besøkt, men har 
aldri bodd noe annet sted enn i Norge.
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Tiger Garté

Vigmostad & Bjørke 2021
Presentert av Andreas Kjøde

Dette dreper oss

De som ikke brydde seg, fornekterne, de 
tilpasningsdyktige og regelrytterne. I denne 
boka får du møte en far og en sønn som 
inntok en sjeldnere rolle. De som reiste
langt vekk, for å flykte fra folk, og viruset.

Faren til Samuel er nemlig en prepper. En 
person som tror at en enorm krise som 
samfunnet ikke kommer til å takle er på 
vei. Som gjør at det kollapser. Prepperen 
forbereder seg på denne krisen. Ofte ved å 
opprette et lager med mat og drikke som 
ikke går ut på dato. Samt å kjøpe våpen for 
å beskytte lageret sitt fra folk som ikke har 
forberedt seg på krisen. Mange gjør også 
klar et sted å flykte til når krisen starter.

Helt siden faren til Samuel kom hjem fra
utenlandstjeneste for Forsvaret har det  
vært noe galt med ham. Det var før 
Samuel ble født. Når Samuels mor dør et 
år før pandemien, begynner ting virkelig å 
rakne. Samuel blir isolert og hjernevasket. 
Han blir også skjelt ut for den minste ting i 
tillegg til sporadisk vold. 

Så bryter pandemien ut. Da forteller faren 

at de skal flykte langt ut i skogen, og bo der. 
De skal overleve i i naturen, nesten uten ut-
styr. De lager en slags hytte, og skal leve på 
bær, røtter, og vilt de skyter med pil og bue. 
Vi følger Samuel hele veien fra sommer til 
vinter. I det kulda kryper nærmere, og han 
blir tynnere og tynnere forstår han at dø-
den er nær. Da må han velge mellom å bli 
og hjelpe faren, eller å reise på egenhånd, 
dårlig kledd, og utsulta, på den lange veien 
til sivilisasjonen. 

Tiger Garte tar i denne boka opp viktige 
temaer som psykisk og fysisk mishand-
ling. Samuel blir stadig utskjelt av faren, og 
er alltid redd for vold. Det som plaget meg 
i denne boka er hvor blindt han stoler på 
faren sin. Det virket til tider lite troverdig, 
men det er fortsatt en spennende og godt 
skrevet bok. Jeg tror mange ungdommer vil 
like den, fordi det er et høyt tempo, og mye 
spenning.

Da pandemien kom ble de fleste av oss bekymret. Vi gikk raskt inn i forskjel-
lige roller.
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Berget vi bestiger

Oversatt av Marjam Idriss
Gyldendal 2021
Presentert av Andreas Kjøde

Amanda Gorman

Etter framførelsen av diktet gikk Amanda 
Gorman fra å være ukjent til å bli en 
verdensstjerne. Gorman er 23 år gammel 
og ble oppdratt av en alenemor, sammen 
med to søstre i Los Angeles. I tillegg 
til alt dette har hun en hørsels- og 
kommunikasjonsvanske som gjør det mer 
utfordrende å skrive og å fremføre poesi. 
Selv sier hun at hun har snudd dette 
handikapet til en styrke, og det er jo vanlig 
at ressurssterke personer gjør. De tar en 
svakhet, og snur det til noe positivt. 

Allerede som 16 åring startet hun på 
Harvard, og da hun var 18 opprettet hun 
en egen frivillig interesseorganisasjon. 
Det er altså viktig for å forstå dette diktet 
at poeten og forfatteren er eksepsjonelt 
intelligent og begavet.

Men hva handler det egentlig om? Det 
er først og fremst en oppfordring fra 
forfatteren til det amerikanske folket om å 
lege sårene etter årene med Donald Trump 
som president. Fire år som førte til store 
splittelser, og noen ganger hat mellom 
demokrater og republikanere. Fire år hvor 

mange opplevde å miste kontakten med 
familie, naboer eller venner hvis de støttet 
feil parti eller feil presidentkandidat.

Samtidig inneholder diktet også et 
budskap rettet spesielt mot unge 
afroamerikanske kvinner. Det er en 
oppfordring til å dyrke ambisjoner, og om 
å prøve å nå opp til de høyeste stillingene 
i samfunnet. Det til tross for motstanden 
de kan møte på sin vei, både som kvinner, 
og som mørkhudete i et samfunn som 
fortsatt er preget av strukturell rasisme.

Oversettelsen av Marjam Idriss er god. 
Min oppfatning er at den klarte å formidle 
budskapet, rytmen og energien i diktet. 

Dette er boka for ungdommen som 
er politisk våkne, som er interessert i 
black lifes matter, og minoriteters plass 
i samfunnet. Den kan også fungere 
som inspirasjon for alle som skal skrive 
rytmiske tekster.

Berget vi bestiger er den norske oversettelsen av diktet Amanda Gorman 
fremførte på innsettelsesseremonien til Joe Biden da han ble president den 
20. januar i år.
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Sverre Henmo

Gyldendal 2021
Presentert av Astrid Bonilla

Søstera di er den 
peneste på skolen

På en vanlig dag gamer de eller ser på 
youtube sammen, men ikke i dag. Kompi-
sen er sur, så Erik går bort til vinduet med 
panoramautsikt over hele skolegården. 
I hjørnet av parkeringsplassen får han 
øye på lillesøstera si. Lillesøstera som alle 
guttene på skolen snur seg etter. Lillesøs-
tera som uoffisielt har blitt kåret til den 
peneste jenta på hele skolen, selv om hun 
nettopp bare har begynt i åttende. Hun 
står der sammen med kjæresten sin. Han 
som går i parallellklassen til Erik. Han som 
er best på skolen i alle typer idretter. Han 
som er raskest, sterkest, verst … 

Erik ser at det kommer en guttegjeng bort 
til dem. En av guttene kommer liksom litt 
for tett oppi kjæresten til søstera. Det er 
noe med måten de står på som blir helt 
feil. Bevegelsene blir for raske, for brå. Erik 
kan høre roping, men ikke hva de sier. Han 
har bare én tanke i hodet: at søstera hans 
må komme seg unna så fort hun bare kan! 
Det hun gjør, er å stille seg midt imellom 
slåsskjempene i et forsøk på å skille dem. 
Men istedenfor å stoppe, klabber kjæres-
ten til henne så hardt at hun faller og slår 

hodet i asfalten. 

Erik klarer ikke å puste. Han vil rope, løpe 
ut og hente søstera si. Ta henne med seg 
hjem og sørge for at kjæresten aldri mer 
kommer i nærheten av henne. Men i ste-
det blir han bare stående og se på kaoset 
utenfor, mens han holder seg så hardt 
fast i vinduskarmen at knokene blir hvite. 
Greier ikke si noe. Greier ikke å bevege seg. 
«Skal du ikke gå ut?» spør kompisen som 
har kommet bort til vinduet. «Du må da 
forsvare søstera di!»

Sverre Henmo har skrevet en sterk historie 
om hvordan indre konflikter påvirkes og 
forsterkes av de ytre. Dette er ikke en bok 
med mye blod, gørr og action. Nei, den 
konsentrerer seg mer om hovedpersonens 
indre kamper. Jeg synes Henmo formid-
ler godt hvor vanskelig det kan oppleves 
å føle at man må være modig og ta de 
riktige valgene. Kanskje spesielt når man 
i utgangspunktet både er redd og usikker, 
og hverken takler konflikter, kan løpe eller 
slåss. 

Skoleklokka ringer ut til friminutt. Erik og kompisen blir igjen i klasserommet 
som de pleier når de andre springer ut.



16

Oversatt av Merete Alfsen
Vigmostad & Bjørke 2021
Presentert av Astrid Bonilla

Bjørnegap 

Liz Hyder

Små barn som blir solgt av foreldrene 
sine for noen mynter. Ander er et av disse 
barna. Ander har vært Bjørnegap-gutt så 
lenge han kan huske. Minnene om mora 
er nesten utvisket, selv om det hjelper litt 
å knote ned noen ord på et ark som han 
sender henne hver måned sammen med 
mynten. Mellom de lange skiftene, er det 
nemlig en av karene som lærer Ander å 
lese og skrive. Guttene og mennene som 
arbeider i gruva vet at så lenge de jobber 
hardt, passer sine egne saker og ber til 
«Skapærn», kommer de til å få sin lønn i 
himmelen. Det vet de, for det har Sjefen 
sagt. 
Så en dag dukker en ny gutt opp i Bjørne-
gap. Devlin. Devlin er annerledes enn alle 
andre. Han virker ikke som noen Ander kan 
stole på, for Devlin stiller spørsmål. Farlige 
spørsmål som kommer til å få Ander opp 
i store problemer. For det trengs nemlig 
bare én, for å starte en revolusjon …

Liz Hyder har skrevet en høyst original 
debutbok, kanskje ikke så mye på grunn av 
historien, som på grunn av språket. Det er 
nemlig Anders skriftspråk vi får lese. For en 

leser som nærmest får allergiske anfall av 
orddelingsfeil og andre grammatikalske og 
ortografiske feil, er denne boka krevende 
lesning. Første halvdel av boka føltes litt 
som å lese i en bratt motbakke for meg, 
men da jeg først kom meg opp bakken ble 
jeg absolutt belønnet. Historien tar nemlig 
noen skikkelig rå vendinger! 

Skal jeg være helt ærlig, så lurte jeg på 
hvordan unge lesere ville reagere på måten 
boka er skrevet på. Derfor ba jeg noen 
ungdommer om å lese et utdrag. En min-
dre trent leser på 19 år, syntes at utdraget 
var forvirrende. «Jeg leser mer etter hu-
kommelsen til vanlig, så det blir vanskelig 
å lese.» En trent leser på 12 år, sa det 
sånn: «først skjønte jeg ingen ting, men så 
skjønte jeg litt. Jeg måtte liksom rette det 
opp i hodet mitt mens jeg leste.» Og det 
beskriver egentlig ganske godt hvordan det 
første møtet med historien kan oppleves. 

Stor kred til oversetter Merete Alfsen og 
til Vigmostad & Bjørke som turte å gi ut 
en bok som Bjørnegap i et relativt trangt 
marked.

De fleste som begynner på et langt og hardt arbeidsliv i de mørke og fuktige 
Bjørnegap-gruvene, er barn. 
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Mieko Kawakami

Oversatt av Magne Tørring
Solum 2021
Presentert av Astrid Bonilla

Heaven 

Slag som får deg til å føle deg maktesløs, 
nummen og kvalm. Slag som gjør at du 
egentlig bare får lyst til å lukke øynene, 
sånn at ordene ikke kan gjøre vondt lenger. 
Men så klarer du ikke å legge vekk boka. Du 
prøver, men får det ikke til. For det kan jo 
hende at det går bra til slutt? 

Den 14 år gamle hovedpersonen i Heaven 
er en gutt som blir kalt «Skeivøye», fordi 
han skjeler. Han gjør sitt beste for å gjøre 
seg usynlig, men med lite hell. Klasseka-
meratene plager ham på de mest hår-
reisende, sadistiske måter, og gutten tar 
bare imot uten å si noe til noen. Så en dag 
oppdager han at noen har klistret en liten 
sammenbrettet lapp under pulten hans. På 
den står det: «Du er som meg». 

Etter som dagene går, finner gutten flere 
lapper under pulten. De inneholder korte 
spørsmål av typen: «Hva drev du med da 
det begynte å regne i dag?» Eller «Hvil-
ket land ville du helst ha reist til?» Og så: 
«Jeg vil gjerne treffe deg, venter her etter 
skoletid.» Hovedpersonen trosser frykten 
for at det kan være en felle, og møter opp 

til avtalt tid. Det viser seg at brevskriveren 
er ei jente i klassen hans. Hun blir også 
mobbet, fordi hun med vilje forsømmer 
utseendet og hygienen sin. På denne 
måten oppstår et skjørt vennskap der de 
to utstøtte ungdommene prøver å finne 
nærhet og en mening med tilværelsen i 
noe som beskrives som et kaldt og kynisk 
japansk samfunn.

Heaven av Mieko Kawakami inneholder rå 
og intenst detaljerte skildringer av volds-
basert mobbing. Den fikk meg til å tenke 
på bøker som Fluenes herre av William 
Golding og Ingenting av Janne Teller. Også 
i Heaven er voksne omsorgspersoner som 
griper inn så å si fraværende. Jeg tenker at 
boka godt kan brukes som utgangspunkt 
for samtale i videregående skole. Det er 
mye som kan diskuteres her! Heldigvis gir 
forfatteren leseren små pusterom innimel-
lom. Små lyspunkt og noen virkelig vakre 
skildringer som gir håp. Uten dem, ville nok 
historien ha blitt uutholdelig for meg.

Det er noen ganger du kommer over historier som helt uforvarende slår deg 
som en knyttneve midt i magen. Ikke bare én gang, men gang på gang. 
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Litt redd, bare

Gyldendal 2021
Presentert av Merethe Næss

Alexander Kielland Krag

Og det er noe poetisk over de korte kapit-
lene i boken som kan minne litt om det vi 
kjenner som Instagram-poesi, men her får 
vi altså en hel fortelling. 

Litt redd, bare handler om 17 år gamle 
Cornelius. Han går på videregående og 
lever egentlig et ganske fint liv. Han spiller 
fotball og fester med venner. Men en kveld 
han er på fest, blir han skikkelig kvalm og 
uvel. Det er kanskje ikke så rart å oppleve 
noe sånt på fest, men for Cornelius går det 
ikke over – det blir egentlig bare verre. Co-
rnelius har opplevd angst for første gang. 
Og han blir redd. Hva skal han gjøre nå? 
Kan han finne ut av dette på egenhånd?
Dette er en fortelling om å være redd, 
frykten for å miste seg selv, og om hvor 
vanskelig det er å være åpen og ærlig med 
de rundt seg. Boka tar virkelig gutters 
følelser på alvor, og er et viktig bidrag til 
ungdomslitteraturen. 

Alexander Kielland Krag har gjort det igjen; han har laget en roman som 
fungerer like godt på Instagram som i bokform. 
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Marte Mittet

Omnipax 2021
Presentert av Andreas Kjøde

Ulvehunger

Hennes familie har en spennende fortid. 
Under krigen hjalp de flyktninger å komme 
over grensa til Sverige. I tillegg var grandon-
kelen motstandsmann under krigen, og ble 
drept av nazistene. Dette brukte hun som 
inspirasjon da hun skrev boka om Vuk fra 
Jugoslavia, som var 14 år i 1941.

Det året blir Jugoslavia invadert av Tyskland. 
Landet har ingen sjanse til å gjøre ordentlig 
motstand, og blir raskt beseiret. Folket blir 
behandlet dårlig, og som i alle andre land 
vokser det opp motstandsbevegelser. Vuk 
blir med i kampen mot nazistene. Han er 
ung, umoden og har et romantisert forhold 
til krig. Han har en totalt urealistisk fantasi 
om at han og resten av vennegjengen skal 
klare å jage nazistene ut av landet. Isteden-
for blir han, broren, og gutten han er forel-
sket i fanget, og de ender opp i en brutal 
arbeidsleir i Nord-Norge, hvor de er med på 
å bygge Nordlandsbanen.

Denne boka er svært brutal, og til tider 
ubehagelig å lese. Forfatteren skildrer på en 
god måte hvordan det må ha vært å jobbe 
seg i hjel med alt for lite mat og vann. I til-

legg er alltid fangevokterne der, sadistiske 
tyskere og nordmenn som gjerne dreper 
fanger som viser tegn på svakhet. Vi får se 
overgrep etter overgrep, en evig runddans 
av ondskap, lidelse og død.

Ulvehunger engasjerte og sjokkerte meg. På 
et tidspunkt står Vuk og en annen fange i 
stua til et eldre norsk ektepar. Bondekona 
knekker sammen i en blanding av sjokk og 
forferdelse over det magre og forslåtte ut-
seendet til de to ungdommene. Det at en 
norsk kvinne, som mest sannsynlig selv slet 
under rasjonering og harde tider reagerte 
på denne måten gjorde et sterkt inntrykk 
på meg. Det var intenst og hjerteskjæren-
de. Jeg håper at vi får se mer av denne for-
fatteren.

Det var mer enn 4000 jugoslaviske krigs-
fanger i Norge, over halvparten av dem 
døde. Noen ytterst få klarte å rømme til 
Sverige. Vuk er oppdikta, men han kunne 
vært en av dem.

Forfatteren av Ulvehunger er Marte Mittet.
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Aschehoug 2021
Presentert av Beate Ranheim

Det finnes ingen 
sannhet 

Katrine Nedrejord

For hva er sant eller hvem eier sannheten? 
Det er greit å ha i bakhodet når man star-
ter lesingen.
 
På Ungdomsbokgildet i 2018 presenterte 
jeg Slepp meg av Kathrine Nedrejord, og 
den likte jeg veldig godt. Den handlet blant 
annet om ugreie relasjoner mellom jenter. 
Akkurat det slutter liksom aldri å fascinere 
meg, og hun er inne på litt av det samme 
sporet her. Denne gangen i form av en 
psykologisk thriller.

Det er Wilma som forteller historien. Hun 
og familien har akkurat flytta fra Dalen. Da 
vi møter henne første gang, er hun på det 
nye rommet sitt og pakker ut av flyttelas-
set. Hun skal begynne på videregående om 
få dager og har lyst til å dele alt med be-
stevenninna Linnea. Hun begynner å skrive 
en melding, men sender den ikke. Hun er 
redd for ikke å få svar.

Det skjedde noe i Dalen som førte til at 
familien valgte å reise derfra. De ville legge 
distanse mellom seg og hjemstedet. Hva 
var det som egentlig skjedde i bygda de 

måtte rømme fra?

Vi forstår etter hvert at Wilmas bror er 
mistenkt for en grusom forbrytelse. Han 
ble arrestert og sikta for drap. Foreldrene 
hennes er overbevist om at sønnen er 
uskyldig, men Wilma er i tvil. Kan hun og 
vil hun gi ham alibi? Og kan vi stole på 
Wilma?

I Det finnes ingen sannhet er det akkurat 
det som står sentralt. Hvem eier sann-
heten? Allerede på side 10 er jeg hekta. For 
jeg forstår at det er noe som ikke stemmer. 
Det er noe som skurrer og jeg klarer ikke 
helt få tak i hva det er før det bare gjenstår 
noen få sider.

Å jøye meg, for en slutt! Med denne ro-
manen beviser Katrine Nedrejord nok en 
gang at hun er rasende god til å skrive. 
Historien er så snedig skrevet at hvis man 
leser den en gang til ligger alle hintene der 
helt åpenlyst. En spennende psykologisk 
roman, en skikkelig nifs og skremmende 
historie. Ikke noe for sarte sjeler, altså.

Det finnes ingen sannhet er tittelen på Katrine Nedrejords nye roman, og den 
er god.
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Patrick Ness

Oversatt av John Erik Frydenlund
Vigmostad & Bjørke 2021
Presentert av Stig Elvis Furset

Kniven: Kaostriologien 1

Og kor mykje tid som går med til å sjå på 
informasjon. Eg har prøvd å redusere det, 
men har ikkje greidd å komme under eit 
snitt på to timer per dag. For Todd i Kniven 
av Patrick Ness ville to timar med informa-
sjon i døgnet vore himmelriket. For i lands-
byen Prentisstown, kor han bur, opplever 
han ein særeiegen informasjonsstraum.

Alle høyrer tankane til kvarandre. 
Løyndommar finst ikkje. Fenomenet blir 
kalt for Støyen. Den er eit virus, som skal 
ha vore årsaka til at alle kvinner i Pren-
tisstown er døde. Så her finst det kun 
menn. Og Todd Hewitt på tretten år. Han 
er ikkje mann heilt enno. Det blir han først 
når han fyller fjorten. Då blir han den siste 
guten i Prentisstown som blir til mann.   

Like før 14-årsdagen er han i utkanten av 
landsbyen. Der opplever han noko heilt 
nytt. Rundt han blir det stille. Og opple-
vinga…stilla...blir til ei oppdaging…noko han 
har høyrt om, men aldri sett: Ei jente.

I Kniven blir det tidleg klart at det er få ting 
som er slik dei gir seg ut for å vere. Todd 

blir nødt til å flykte, saman med jenta, 
Viola, til ein tryggare plass. Men kor er ein 
trygg? Og kvifor knyter seg så spesielt store 
forventningar til at Todd skal bli til mann? 
Det utviklar seg til å bli ein voldsom og 
actionfylt science fiction-roman. Med 
mykje springing. “Cliffhangerane” står i kø 
utetter kapitla. Lesaren får ei slags “ro-
ad-novel”-aktig setting, kor Todd og Viola 
dreg frå plass til plass, og samtidig, steg 
for steg, oppdagar nye ting ikkje berre om 
byen Todd har budd i, men verda rundt. Og 
deira plass i den. 

Patrick Ness fortjener mange lesarar. Ikkje 
minst på grunn av slutten på boka. Den vil 
få lesarane til å gå direkte over på dei to 
neste bøkene. Så får vi håpe at omsetjin-
gane på dei ligg klare snart. 

Eg fekk først smart-telefon på 50-årsdagen min. Fram til det hadde eg ein No-
kia. Men til slutt var det kun toleevne, og ikkje yteevne igjen på den. Eg er nøgd 
med smartingen. Men, den har gjort noko med tilgangen til informasjon.  
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Freaks

Oktober 2021
Presentert av Stig Elvis Furset

Jan Tore Noreng

Hausten 1982 endra det seg. Brått sprang 
Tone, Britt og Janne rundt og fortalte at dei 
var blitt frelst! Grunnen? Pinsevener på tur 
hadde slått opp eit telt like ovanfor skulen. 
Kvar kveld stod ein karismatisk fyr og song 
ut om Jesus sin plass i ungdomstida. Det 
virka. 

Freaks av Jan Tore Noreng handlar også om
karismatisk kristendom. Mikkel dreg frå 
bygda til byen for å gå på vidaregåande. 
Medan bestekompisen fortel om eit liv med 
fest og moro heime, sliter Mikkel med å 
passe inn. Forsøka på å bli kjent med andre 
sklir ut. Til sist havnar han nesten i slags-
mål med nokre gutar frå idrettslinja. Men 
ein muskuløs gut griper inn, og reddar han. 
Guten presenterer seg som David. 

Heilt uventa snur alt. Mikkel har nokon å 
sitje med i kantina. Han blir med i David sin 
gjeng. Men gjengen oppfører seg litt snålt. 
Den kvelden Mikkel treffer alle, og presen-
terer seg, så svarer alle i kor: “Hei, Mikkel!” 
Den kvelden dukkar det også opp ein vak-
sen mann: Ishmael. Som snakkar med kraft 
om at Jesus har ein plan i liva deira. Mik-

kel får lyst til å stikke, men ei søt jente legg 
handa si på armen hans. Han blir.  
Det skal han angre på. Det viser seg at 
Ishmael ikkje har reint mel i korga si. Han 
driver med ein litt spesiell form for kon-
verteringsterapi på homofile, i form av 
”waterboarding”. Då Mikkel avslører dette 
strammar ting seg til. Og Freaks blir spen-
ningsromanen den er meint som. 

Den er første bok under vignetten Gutta, 
som ser ut til å vere ei satsing på dei lese-
vegrande gutane. Det betyr mykje handling 
på kort plass. Lesetempoet er høgt. Best er 
skildringa av korleis Mikkel blir del av akti-
vismen. Men vil du ha ei bok med komplek-
se karakterar, så er det ikkje hit du skal dra. 
Kjem Gyldendal til å nå fram til gutane? Då 
må det meir musklar inn i marknadsføringa. 
Eg har knapt oppdaga at serien finst.   
  

Då eg gjekk i niande klasse skjedde det noko med jentene på Husnes ung-
domsskule. Trass i intens kristendomsundervisning gjennom skuleløpet, var 
det svært få som var kristne. 
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Åse Ombustvedt

Illustrert av Inga H. Sætre
Ena 2021
Presentert av Merethe Næss

Ring hvis det er noe

Hver side er nesten et lite kapittel i seg selv.

Moren til Emma ringer hele tiden. Hun rin-
ger i skoletiden og hun ringer når Emma er 
på rommet sitt. Hun forteller Emma at hun 
ikke var et planlagt barn. Moren mener det 
er noe galt med Emma, hun er bekymret 
og overbeskyttende. Hun følger Emma til 
og fra skolen, men hun følger ikke opp. 
Hun lager ikke middag. Moren til Emma er 
oppfarende, nevrotisk og kontrollerende. 
Faren til Emma er fraværende. Men det er 
ikke noe galt med Emma, annet enn om-
sorgssvikten hun lever i. Emma står opp for 
seg selv, og jeg heier på Emma. 

Åse Ombustvedt sin nye bok Ring hvis det 
er noe. Dikt for ungdom handler om ei jente 
som har det vanskelig. Hun har en mor 
som har psykiske utfordringer og overfører 
sine egne problemer til datteren. Det kan 
se ut som det er jenta som har probleme-
ne, men etter hvert finner vi ut hvem det 
egentlig handler om.  

Boka har et alvorlig tema, der det blir be-
skrevet hvordan de som ennå ikke er gam-

le nok til å bestemme helt over sitt eget liv 
er prisgitt foreldrene sine, og utfordringene 
det fører med seg når foreldrene ikke klarer 
å utføre den oppgaven på en trygg måte. 
De enkle og fine illustrasjonene utfyller 
teksten veldig godt, og gjør historien lett 
tilgjengelig. 

Jeg tror dette er en strålende bok også for 
dem som vanligvis ikke leser så mye, og 
som kanskje aldri har kommet seg gjen-
nom en hel bok. Her får man en sterk og 
god fortelling, fortalt med få ord og nydeli-
ge illustrasjoner som poengterer følelsene 
som skildres i teksten.

Sjangermessig er dette en bok som rommer flere lag. Det er en veldig visuell 
bok som forteller en historie, men de korte tekstene på hver side kan også 
leses hver for seg og allikevel gi mening. 
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Mangschou 2021
Presentert av Beate Ranheim

Jegeren 

Tor Arve Røssland

 Jeg leste hva ungdommene skrev om Dro-
nen på Uprisen i 2017. Mange var begeistra, 
noen ønsket seg en oppfølger og det har de 
fått nå.

Den frittstående oppfølgeren heter  Jegeren 
og kom i høst. Det har gått fire år siden 
handlingen i Dronen og Erik har blitt 18 
år. En dag får han den telefonen fra Poli-
tiet som han både har ventet på, og frykta. 
Mannen han var med på å få sendt i fengsel 
er nå en fri mann. Politiet understreker at 
ingen vet om Eriks involvering i å få mannen 
dømt, men Erik frykter likevel represalier.

Erik og vennen Thomas var bare 14 år da de 
ble dratt med inn i en nasjonalistisk grup-
pering. Gutta ble splitta og flyttet til for-
skjellige byer etter at Politiet ble involvert, 
og Erik kom seg ut av miljøet. Han tar av-
stand fra, og bærer på skyldfølelse og skam 
for, hva han deltok i, og for å ha rekruttert 
inn Thomas.  

Han har ingen kontakt med Thomas, men 
vet at han fremdeles er aktiv nynazist i 
Trondheim. Erik bestemmer seg for å forsø-

ke å hjelpe Thomas ut av miljøet.

Han forteller ingen om planen, ikke moren 
og ikke politiet. Planen er ganske enkelt å 
reise til Trondheim, infiltrere nynazistmiljø-
et og få overbevist Thomas om at det ikke 
er for seint å snu. En enkel plan, men det 
skal vise seg å bli farlig og dramatisk. Det 
planlegges et terrorangrep!

Jegeren er skremmende, spennende og 
ubehagelig lesing, spesielt i en tid hvor vi 
ser at høyreekstreme grupperinger stadig 
kommer nærmere maktposisjoner rundt 
om i verden og 10 år etter vi selv ble ram-
met av terror.

Og etter den avslutninga, Tor Arve, så kjen-
ner jeg at jeg vil ha en oppfølger!

Jegeren er en ny bok i Skumringsserien. 
Bøkene i serien er lettleste alternativ for 
ungdom med intense, handlingsorienter-
te og korte fortellinger tilpasset ungdom 
som trenger lesetrening. Serien er utviklet i 
samarbeid med Leser søker bok.  Og det har 
kommet mange gode bøker i denne serien.

Nå er den her! Jegeren er en frittstående oppfølger til Dronen.
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Camilla Sandmo

Vigmostad & Bjørke 2021
Presentert av Astrid Bonilla

Jente (17) ikke savnet

Ingen vet hvor de har tatt veien. Ingen 
vet hva som har skjedd. Politiet varsles. 
Etterforskere leter etter spor. Røde kors 
og andre frivillige går manngard. Sakene 
havner i avisene. På TV. I sosiale medier. 
Bilder av de forsvunne med navn og alder 
publiseres. «Ta kontakt med politiet hvis 
du har sett vedkommende!» De fleste 
savnede kommer til rette igjen, men ikke 
alle. Og jo lengre tid som går, jo dårligere 
blir oddsene.

Da Beatrice fyller 17 år, oppdager hun at 
hun har ei ukjent tante. Eller kanskje vi 
heller skal si «hadde». Tante Kristiane for-
svant sporløst for 13 år siden. Den gangen 
var hun like gammel som Beatrice er nå.

Hva skjedde egentlig med tante Kristiane? 
Hvorfor ble hun bare borte? Lever hun 
fortsatt, eller er hun død? Og hvorfor er det 
aldri noen som har snakket om henne? 
Det første Beatrice vil ha svar på er alli-
kevel: hvorfor var det ingen i familien som 
meldte den 17 år gamle Kristiane savnet? 
Med en mengde ubesvarte spørsmål i 
hodet, bestemmer Beatrice seg for å lete 

etter den ukjente tanta si. Hun poster en 
etterlysning på sosiale medier der hun ber 
alle som kjente Kristiane om å ta kontakt. 
Sakte, men sikkert, dukker ørsmå brikker 
opp til det store puslespillet, og Beatrice 
begynner med gru å ane konsekvensene av 
det hun har satt i gang.

Altså, er det noen som virkelig behersker 
spennings-sjangeren, så må det være 
Camilla Sandmo. Hun fikk meg hekta alle-
rede fra første side. Synsvinkelen i boka er 
todelt: Beatrice kommuniserer via meldin-
ger på Messenger, mens Kristiane forteller 
sin historie fra de siste to månedene frem 
til forsvinningsdagen. En forsvinning det 
aldri blir meldt fra om, er jo i seg selv både 
mistenkelig og mystisk, men ettersom 
Kristiane forteller, blir uhyggen bare ster-
kere og sterkere. Den forsterkes enda mer 
av at leseren etter hvert ikke lenger er så 
sikker på hva som er sant. Er det det Kris-
tiane selv forteller, eller er det det Beatrice 
får vite gjennom kontakt med folk som 
kjente henne?

 

Hvert år er det hundrevis av mennesker som bare blir borte i Norge.



26

Emily forever

Oktober 2021
Presentert av Merethe Næss

Maria Navorro Skaranger

Innehaveren av butikken hun jobber i prø-
ver også å hjelpe henne, det samme gjør 
en av naboene i blokka – han som Emily 
kaller presten. Men alt i alt er Emily alene, 
allikevel klar for å få alt til å fungere.

Situasjonen hennes er skremmende og 
altoppslukende. Men dette er allikevel 
ingen deprimerende roman. Språket er 
undrende, varmt og med en jevn strøm av 
tanker. Det er stemmen og språket som 
virkelig gjør inntrykk. Skaranger har en helt 
særegen stil, som er skikkelig fin!

Boka skiller seg ut, både i tematikk og 
skrivemåte. Men historien er ikke unik. Fa-
miliens ulykke går i arv og historien gjentar 
seg, for Emily har selv vokst opp uten en 
far. Dynamikken mellom Emily og moren 
er godt skildret, der de møtes deres i felles 
skjebne. 

Det er også en bok om klasseforskjeller, for 
det er tydelig at Emily har lav sosial status. 
Men dette er først og fremst en bok om 
hverdagen. Det er en fortelling om hvordan 
klasseforakt kan utrykkes, men det er det 

allmenne som skinner mest gjennom. Det 
handler om å finne verdien i det livet man 
har. Selv med et uheldig utgangspunkt. 

Boka er kanskje i utgangspunktet ikke en 
ungdomsroman, men jeg syns allikevel at 
boka passer godt til målgruppa – kanskje 
mest for dem i videregående skole-alder. 
Emily forever er en bok om tenåringsgra-
viditet, hverdag, og fattigdom - og passer 
godt inn i det tverrfaglige temaet folkehel-
se og livsmestring.

Emily er 19 år, gravid og forlatt av den småkriminelle barnefaren. Hun har 
vokst opp med moren sin, og nå flytter moren inn i leiligheten til Emily for å 
hjelpe henne. 
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Erlend Skjetne

Flamme 2021
Presentert av Beate Ranheim

Eit anna blikk

Man skal ha flaks og i tillegg være heldig 
for å komme til Norge, sies det. Men, hvor 
heldige er de som kommer, egentlig?

I Eit anna blikk møter vi den unge afghan-
ske gutten Anwar. Han ser tilbake på livet 
på et mottak for enslige mindreårige asyl-
søkere i Finnmark. De afghanske guttene 
som plasseres der møter et fremmed land 
med ukjent kultur og språk. Plutselig bor 
de i ei usentral bygd, med liten innflytelse 
over sitt eget liv og svært lite å bruke de 
lange dagene til.

Det eneste guttene har til felles er at de 
har en tøff fortid og at de venter på å få 
beskjed om de får bli i Norge etter de fyller 
18 år.

Anwar er en forsiktig og filosoferende type 
og han deler rom med Walid, som er hans 
rake motsetning. Anwar forteller om, og 
funderer på, smått og stort fra dagliglivet 
på mottaket, om utfordringer, fotball, ved-
tak, om gode – og mindre gode hjelpere 
og norskundervisningen. Teksten er krydra 
med anekdoter, afghanske ordtak, gode og 

ofte morsomme betraktninger og skrå-
blikk. Utover i romanen ser vi hvordan den 
språkinteresserte Anwar stadig blir bedre 
i norsk. 

Forfatteren jobber med norskopplæring for 
innvandrere og har jobbet ved et mottak 
i Finnmark. Eit anna blikk er hans første 
ungdomsroman og den er inspirert av 
mennesker han har møtt i sitt virke.

Jeg lar meg fengsle av Anwars betraktnin-
ger om livet på mottaket, supplert med 
vonde hendelser fra livet før. Jeg får et 
innblikk i en ukjent verden. Fortellergrepet 
gjør den stillferdig. Observante lesere vil få 
med seg noen subtile hint, som i grunnen 
ikke blir fulgt opp, og dermed er det en 
åpen slutt.

Eit anna blikk er Bragepris-vinner i år i ka-
tegorien Barne- og ungdomsbøker. Er det 
en ungdomsbok? Tja, mange burde lese 
den, unge og voksne, men jeg tror det må 
jobbes med formidlingen. Dette er ikke en 
bok unge lesere griper etter selv.

Denne forsiden liker jeg veldig godt. Den minner om Askeladden som stirrer 
mot Soria Moria, med fremtidshåp og drømmer om å lykkes i livet. Men 
også kanskje et liv snudd på hodet?
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Samlaget 2021
Presentert av Astrid Bonilla

Svarttrasta syng om 
natta

Tone E. Solheim

En stor sverm sommerfugler flakser rundt 
i magen. Det er første dag i første klasse 
på videregående, og alle elevene i 1A leter 
febrilsk etter pulten som har lappen med 
riktig navn på. Edith holder pusten mens 
hun finner sin egen pult. Klamrer seg til 
den som om den skulle ha vært en livbøye. 
Ved nabopulten sitter det ei ukjent jente. 
Læreren sier noe om et bli-kjent-intervju. 
Og så kommer ordene som treffer Edith 
som et skudd: «presentere hverandre foran 
klassen.» Edith kjenner at den psykotiske 
snekkeren begynner å hamre i hele krop-
pen. Hun kniper øynene igjen. Prøver å få 
igjen fatningen. Så snur hun seg sakte mot 
den ukjente nabojenta som sitter og ser 
på henne under en glorie av lyst krøllete 
hår. «Ok», mumler Edith. «La oss få disse 
jævla intervjugreiene overstått.» Nabojen-
ta blir ildrød i ansiktet. Stammer litt uten å 
finne ordene, biter seg i leppa og rekker til 
slutt frem hånda. «Jeg heter Martha,» sier 
hun. «Hva heter du?» Og det er da Edith 
skjønner det. At jenta ikke vet.

Gradvis nærmer Martha og Edith seg hver-
andre. De er veldig forskjellige. Martha går 

kledd i pologensere med farger, er glad og 
positiv, og elsker The Beatles. Edith fore-
trekker svart hettegenser og ei dongerijak-
ke som er altfor stor. Hun er innadvendt og 
sint, og hører helst på Arctic Monkeys. Men 
noe trekker dem mot hverandre og binder 
dem sammen. Begge har bagasje fra forti-
den. Begge er på hvert sitt vis skadeskutt. 
Tillit er en skjør ting. Det skal så lite til før 
alt blir ødelagt. 

Jentene forteller i annethvert kapittel, noe 
som gjør at leseren kommer veldig tett 
innpå dem. Det er så fint! Ytre konflikter 
og hemmeligheter truer i bakgrunnen, og 
ting tårner seg opp så kraftig at det nesten 
ikke skulle vært mulig å takle dem. Så man 
holder pusten, krysser fingrene for at alt 
skal ordne seg og leser videre. 

Svarttrasta syng om natta av Tone E. Sol-
heim er en aldeles nydelig debutroman. 
Jeg håper virkelig det kommer mer fra 
denne forfatteren. Gjerne en oppfølger, for 
dette er den typen bok du bare ikke vil skal 
slutte. Noen gang.
 

Forventninger. Redsel. Håp. Drømmer.
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Trond J. Stavås

Gyldendal 2021
Presentert av Andreas Kjøde

Blasfemi 

I Blasfemi prøver Trond Johan Stavås å svare 
på disse spørsmålene.

Han er født i 1993, har bakgrunn fra teater 
og utdannet seg senere til illustratør. Dette 
er hans første tegneserieroman. Premis-
set for hele fortellingen er et teaterstykke 
som blant annet fremstiller Gud som en 
mørkhudet, overvektig transkvinne. Store 
deler av Norges befolkning blir så rasende 
at statsministeren vurderer å forby stykket.

Som en følge av dette får en ung journa-
list et oppdrag. Å skrive en artikkel om hva 
Arnulf Øverland ville tenkt om dette. Hun 
får beskjed om å dra til forfatterens barn-
domshjem i Bergen for å få mer inspirasjon. 
Der finner hun ut til sin store overraskel-
se ut at han lever. Han er 132 år gammel, 
og sterkt engasjert i samfunnsdebatten. 
Sammen drar de to ut på en vill reise for å 
sørge for at teaterstykket og ytringsfrihe-
ten overlever. På veien møter de flere kjente 
nordmenn, inkludert Arnulf Øverland sin 
gamle nemesis, som også viser seg å være 
i live. De to møter hverandre til slutt i episk 
duell, den inkluderer et brennende teater 

og to menn på godt over 100 som sloss for 
harde livet.

Forfatteren bruker humor og absurditeter 
som samfunnskritikk. Selv tolker jeg det 
som en kritikk av krenkekulturen og politisk 
korrekthet.

Illustrasjonene i denne tegneserien er uni-
ke. De er svært talende. Som leser kan du 
registrere følelser som sjokk, oppgitthet, 
sinne, glede og begjær bare ut i fra ansikts-
uttrykkene til de forskjellige karakterene. 
Sammen med dette kommer også farge-
bruken, som i tillegg til teksten er med på 
sette et særegent preg på fortellingen.

Dette er en bok som krever litt moden-
het, samt kjennskap til Arnulf Øverland. I 
tillegg bør leseren være opptatt av aktu-
elle samfunnsspørsmål. Men den kan også 
vekke engasjement hos de som leser den. 
Denne tegneserien vil ikke bare underholde 
leseren, men videreføre kunnskap og hjelpe 
ungdommen å stille spørsmål.

Har politisk korrekthet gått så langt at ytringsfriheten er truet? Eller går 
samfunnet i riktig retning? 
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Blindsone

Gyldendal 2021
Presentert av Stig Elvis Furset

Anders Totland

At det er mulig å elske dette så høgt. 
Fjernlysa som spiddar seg veg gjennom 
mørket som ligg rundt bilen. Regnet mot 
taket. Hendene til Henrik som held fast i 
rattet. Hardt. Det er som å vere i eit rom-
skip. Som å vere vektlaus. 

“DER!” Dei passerer rasteplassen der resten 
av gjengen står. Sanne trykker på stop-
peklokka på mobilen. Vil ikkje sjå. Vil ikkje 
vete om dei har sett ny rekord. Vil vente. 
Utsetje. 

Farten minkar. Henrik sitt grep om rattet 
lausnar. Samtidig er det noko som løsnar i 
henne også. Noko som slepper taket både 
i kroppen og sjela. Nett no elskar ho Henrik 
for all framtid. 

Bilen stoggar. Ho merkar at Henrik lener 
seg tilbake i setet, og slappar av. Ho ser 
på mobilen. “08.47” seier ho. “Ny rekord”. 
Henrik tar på henne. Med ei einaste brei 
svingande rørsle, så er ho over i setet hans. 
Han kneppar opp buksa. Ho set seg ned på 
han. Han kysser henne på halsen.  

Jepp! I opningsscena til Blindsone av 
Anders Totland går det både fort, og ikkje 
minst heitt, for seg i svingane. Og på desse 
første sidene, så er det Sanne som har 
kontroll over situasjonen. Det er Sanne 
som eggar Henrik til å trykke gasspedalen 
til botnen. Det er Sanne som styrer.
Men dette maktforholdet, det kjem til å 
endre seg. Snart er det Henrik som styrer. 
Det er Henrik som legg planar utan å 
høyre med henne først. Det er Henrik som 
bestemmer kor tid dei skal vere i lag, og kor 
tid dei ikkje skal det. 

Som lesar kan ein spørje seg om det en-
drar seg for fort. Men bortsett frå den lyten, 
så har Anders Totland skrive ei tøff bok om 
forelskelse, kjærleik, råning, søskenforhold, 
russetid og fest, som etterlet seg både 
knuste bilar, knuste bein og særleg knuste 
hjarter i bremsespora sine.  
Og tommelen opp for eksplisitte sex-sce-
ner. Det er det i alle fall ikkje for mykje av i 
norsk ungdomslitteratur.
 

90 – 100 – 110  “Faen, Henrik! FORTARE!” Sanne ropar. Henrik aukar farten. 
Sanne kjenner ryggen presse mot bilsetet. Dei har runda siste svingen, og 
framfor dei ligg ein lang rett asfaltstrekning.  
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Benedict Wells

Oversatt av Miriam Lane
Press 2021
Presentert av Stig Elvis Furset

Hard land

Det var den sommeren jeg forelsket meg, og 
moren min døde. 

Dette er første setninga i Hard Land av tys-
ke Benedict Wells. Den forelska forteljaren 
er Sam. Ein musikknerd på 15 beskjedne 
år, som sliter livet som tenåring i småbyen 
Grady, Missouri. USA. 

Året er 1985. Det er sommarferie.  Han har 
sommarjobb på den lokale kinoen, Metro-
polis. Der viser dei kun gamle klassikarar. 
Der jobbar også: 

Brandon: Svart. Stjerne på fotball-laget, og 
berømt for å ha bete hovudet av ei flagger-
mus før kamp. Springsteen-fan. 

Cameron: Bifil. Rikmannson. Snakkesalig. 

Og Kirsti: Dotter av kinoeigaren. Blond 
rappkjeft på rulleskøyter. Bokelskar med 
lausaktig rykte. For Sam finst det ikkje 
betre kombo enn det siste. 

Desse tre serverer Sam sommaren kor alt 
skjer. Han drikk seg lykkefull for første gong. 

Han vågar å danse med ei jente for første 
gong. Han får sitt første kyss. Han får sitt 
andre kyss. Og han får høyre at han liknar 
på Michael J Fox. 
Og heime, så blir mora hans svak av kreft. 

Hard Land er ei klisjefylt oppvekstskildring. 
Vi har motivet med den totale sommar-
ferien. Vi har nerdeguten som forelskar seg 
i, og blir forløyst av, den kule gutejenta. Den 
såkalla “manic pixie dream girl”. Kritisert av 
feministiske lesemåtar. 

Men så er det slik, at her funkar desse kli-
sjeane som ei kule. Dei set sterk farge på 
alt som skjer. Eg har sjelden lese ei bok 
som til dei grader fyrer laus i “widescreen 
technicolour”, kor alt er fabelaktig kult. Kor 
himmelen er høg og landskapet opent. Le-
seopplevinga minte meg om dei “fuktige” 
Levis-reklamane på 80- og 90-talet, led-
saga av klassisk soulmusikk. 

Det er frigjerande å møte ei bok som trykker 
på alle dei rette knappane i mitt  mannle-
ge lesarblikk. Skal eg kjenne skuld over det? 
Nei, det driter eg i!

Første setninga i ei bok er ofte viktig. Ein favoritt er 1984 av George Orwell: 
Det var en kald klar dag i april, og klokkene slo tretten. Den oppsummerer 
både tematikk og handling. No har eg fått ein setning til på favorittlista: 
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Illustrert av Fam Irrvoll
Aschehoug 2021
Presentert av Beate Ranheim

Top girl

Bertine Zetlitz

Romanen handler om Elli. Elli er cheerlea-
der og hun er top girl. Det betyr at det hun 
som er aller øverst på toppen av pyramiden. 
For dette kan hun og dette tør hun. Det er 
lett, hun har gjort det mange ganger. Hun 
og laget trener hardt, de skal til NM. Elli er 
virkelig stjerna, hun er Top Girl!

Den dagen hun faller på trening, rett i gul-
vet fra toppen av formasjonen, da er det er 
langt ned. Elli får brudd i ankelen og der er 
90 dager til NM. 

Treningsavbrekket og det at hun må til-
bringe flere dager i senga utløser en krise 
for henne. Elli er som haiene, hun må være 
i bevegelse for å holde seg i live. Det at hun 
ikke har full timeplan, ikke skal haste fra 
sted til sted, ikke må gjøre alle tilfreds hele 
tiden, gjør at hun kjenner at hun ikke har 
det bra.

Hun har alltid forsøkt å vise at hun har full 
kontroll, at hun er på topp. Døgnet har 
krympa mer og mer for hun må være effek-
tiv med timene. Venninnene tror hun smis-
ker med lærerne fordi hun stiller så mange 

spørsmål, men dette er bare en strategi hun 
har lært seg. Hun spør lærerne om alt for å 
kunne memorere opplysningene slik at in-
gen vil forstå at hun har dysleksi. Ingen vet 
at stjerna nesten ikke kan lese.

Jeg ble sliten av å lese om Elli. Når jeg skriver 
sliten, så betyr det at jeg virkelig kunne set-
te meg inn i Ellis situasjon og se hvor utfor-
drende det kan være å være ung i dag. For-
ventningene, ansvaret, problemstillingene 
og presset. Heldigvis får hun hjelp.

Bertine Zetlitz gjør en formidabel jobb med 
å vise hvordan Elli har det. Jeg lurer på om 
mange kanskje vil kjenne seg igjen. Fam Ir-
voll har laget illustrasjonene og de kompli-
menterer Ellis historie godt.

Jeg har registret lunken mottagelse fra lit-
teraturkritikerne, men jeg kan med hånden 
på hjertet si at jeg anbefaler denne roma-
nen på det varmeste.

Gammel kjærlighet har ikke rustet.

Bertine Zetlitz er en del av soundtracket i mitt liv. Derfor var jeg skikkelig 
spent på om kjærligheten hadde rustet da jeg i høst mottok hennes første 
ungdomsroman. 
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Maria Østhassel

Frisk 2021
Presentert av Astrid Bonilla

Psykt deg

Hvem er den dusten jeg ser i speilet? Jeg 
skulle ønske jeg så en annen. Hvorfor hater 
foreldrene mine meg? De gir meg aldri lov 
til noe som helst! Vel, nesten aldri, i hvert 
fall…

Da verden plutselig ble snudd på hodet, 
pandemien var et faktum og folk flest 
befant seg i en slags tilstand av sjokk og 
vantro, opprettet kommunepsykolog Maria 
Østhassel plattformen Psykt deg på sosiale 
medier. Hvis ambisjonen er å «infiltrere» 
feeden til unge mennesker, så må innhol-
det fenge raskt. Og det gjør det. Gjennom 
morsomme og oppmuntrende små vide-
oer, har følger-skaren hennes bare vokst. 
Enkelte videoer har faktisk over 100.000 
visninger! 

Nå er Psykt deg også blitt til bok! Det har 
kommet ganske mange fagbøker om 
psykisk helse for ungdom i det siste, og 
denne boka er blant dem som har fått en 
god del medieoppslag. Jeg ble nysgjerrig 
på boka, fordi den er inspirert av psykt 
deg-kontoene på Tik-Tok og Instagram, 
og tilbakemeldinger Østhassel har fått fra 

følgerne sine. I boka forklarer hun følelser 
på en lettforståelig og humoristisk måte, 
og ber leseren om å være bevisst dem. 
Forfatteren tar blant annet opp temaer 
som angst, depresjon, sjalusi, selvfølelse og 
avhengighet, og hun formidler på en god 
måte at det er like normalt og vanlig å bli 
litt syk i psyken av og til, som det er å få en 
forkjølelse eller et magevirus.

I Psykt deg gir Østhassel leserne konkrete 
tips de kan bruke for å takle vanskelige 
følelser og opplevelser. Dette er ei bok som 
kommuniserer godt, og jeg er sikker på at 
ungdom som er nysgjerrige på seg selv 
og sin egen psyke vil ha utbytte av å lese 
den. (Og skulle du være så heldig selv å ha 
ungdom i hus, så inneholder boka noen 
nyttige tips til foreldre også!)

Jeg har lyst til å avslutte med ett av rådene 
fra boka. Neste gang du blir utsatt for en 
kjip hendelse, kan det være nyttig å minne 
deg selv på følgende tre ting: Det går over. 
Det vil ikke skade alle aspekter ved livet 
ditt. Og, du? Du er fortsatt like verdifull.

Går det an å dø av kjærlighetssorg? Det føles faktisk sånn.
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