Nominerte til Uprisen 2013
Utvalgte anmeldelser

Magne Hovden: Åndejegerne. Bok 1. Aschehoug
ANMELDELSE AV ÅJEGERNE
Denne boka var rett og slett umulig å legge fra seg! Fantasien strekker seg til det umulige og boka er kjempe bra!
Hvis du interesserer deg for fantasy bøker, anbefaler jeg virkelig denne. Forfatteren skildrer bra og gir alle
karakterene forkjellige særtrekk. Boka blir som en murstein i hånda etter par sider lesning.
Anbefaler du boken

Ja

Anmeldelse av Åndejegerne
Min bokmelding Åndejegerne er Magne Holtens 198 siders lange debutbok. Boken er en skjønnlitterær historie
skrevet i Fantasy sjangeren og utgitt av forlaget Aschehoug.
«Norske Eirik, Gunther fra Berlin og Lizzy fra New York har i utgangspunktet bare en ting til felles: De fyller
tretten år på samme dag. Men denne bursdagen blir ikke som andre. De våkner opp sammen, innestengt i et
fangehull, uten å vite hvor de er eller hvordan de kom dit.»
Boka begynner altså med at de tre trettenåringene fra hver sin side av jorda våkner opp i et fangehull, uten å vite
helt hvordan de havnet der, bare med minne om det siste de gjorde før det svartnet. Fremmede som de er, prater
de sammen og prøve å finne ut hva dette er for et sted. Dører åpnes for dem, og de kommer i kontakt med de
som lever der, de samme som hadde bortført dem og fraktet dem hit, og de samme som kom til å bli deres
læremestre fremover. Eirik er en gutt fra Valldal i Norge, et typisk eksempel på gutter fra Norges landsbygd; går
på ski, jobber i låven, er mye ute og liker friluftsliv. Han har bodd hos besteforeldrene sine helt siden dagen da
foreldrene døde, og helt til dagen da han våknet opp til et nytt liv i fangehullet. Gunther kommer fra en rik
familie i Berlin. Han er en ensom gutt, har ingen venner, foreldre som alltid er utenbys og som han ser veldig lite
til. Han bor, eller skal vi si bodde på godset deres, sammen med tjenerne som stort sett var de eneste han pratet
med. Lizzy er en foreldreløs jente fra New Yorks tøffe gater, noe som har preget henne i stor grad. Hun vokste
opp med moren i fattige strøk rundt omkring i byen, men ble alene da moren døde, og måtte lære seg å klare seg
selv; lette etter mat i søppelkontainere og måtte lære seg å sloss for å overleve.
Eirik, Lizzy og Gunther har da bursdag på samme dag, har hatt lite kontakt med foreldrene sine, men det er en
ting til de har til felles, som er skjebnebestemt: de er åndejegere.
Da dørene åpnes, møter de Jakob, Eva og Bill, som er de tidligere åndejegerne, og ånden Aldowit, som er
veilederånden; han som fører de døde til det hinsidige. Han forteller at det har vært slik siden tidenes morgen, at
tre utvalgte barn skal samles på trettenårsdagen deres, her i «Eljudnir», åndejegernes hule på Færøyene, og
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overta som åndejegere. Åndejegerne skal ved hjelp av «kraften», en magisk kraft som gir utrolig styrke og
hurtighet, beskytte menneskeheten fra, og bekjempe ånder som ikke har kommet seg til det hinsidige, men
havnet i mellomverden, utviklet seg til onde, gale skapninger med forskjellige krefter og kommet tilbake til
jorda. Da åndejegerne har utført jobben sin i femti år, til de er 63 år gamle, er det skjebnens tre utvalgte som må
ta over, og her kommer Eirik, Lizzy og Gunther inn.
Her på Færøyene skal de tilbringe 50 år som åndejegere. Underveis oppdager de kreftene sine, opplever at de må
stå sammen for å klare seg, som «Iunctus Three» eller «de tre forente», og godtar mer og mer det nye livet. De
oppdager også at noe er på vei, en ond stemme i hodene deres som advarer dem om at den kommer, «Bare
mørke, ingenting eksisterer her. En evighet av ingenting. Så mørkt … Men jeg er ikke død. Nei, for jeg er
«døden», og jeg kommer.» Siden dette er den første boken i det som blir en serie, går den mest ut på
begynnelsen av samholdet og deres liv som åndejegere, treningen deres og bekjempelsen av deres første ånd,
ånden som hadde pratet til dem, og som trolig kommer igjen ifølge det som skjer i slutten av boken.
Leseopplevelse
Boka er for det meste bra skrevet, og de gangene spenningen topper seg blir jeg helt oppslukt, og klarer ikke
legge boken fra meg. Det er tatt med så sykt mye bra, som innslagene av norrøn mytologi, alle skildringene,
bruken av latin og rett og slett hvordan hele historien om åndejegerne er bygd opp. Dessverre er den også til tider
en smule ensformig og stillestående, da den omhandler mye om få, spesifikke ting og forklarer veldig godt om
akkurat den, mens det samtidig blir mindre om resten, som etter hvert gjør det litt trettende å lese. Der er noen få
skrivefeil, sånn som «hun»-«han». Og det er også brukt noen få klisjeer, f. eks skinnfrakkene de gamle
åndejegerne går i.
Karakterene i boka er skildret veldig godt, og kan virke aktuelle i forhold til nå til dags, da det gammeldagse er
vridd om på, slik at det skal passe godt inn i dag.
Starten forklarte alt verken mer eller mindre enn de trengte å bli, og kommer helt passelig fort og godt i gang. Så
glir det fint inn i en fortryllende hoveddel der historien virkelig er bra. Her har Magne fått godt frem det jeg tror
er mye av meningen med boken, nemlig det å stå sammen for å klare utfordringer. Så kommer slutten som
kanskje kom litt for raskt, men som også ga et sikkert tegn på at det kommer en bok nummer to, «… uten å legge
merke til hva som beveget seg bak en stein der nede ved foten av fjellet. Et vagt omriss. Som et sort søkk i
mørket, som holdt øye med dem, og ventet…»
Alt i alt har Magne Hovden lykkes i svært høy grad ifølge meg, med en original bok helt for seg selv, som jeg
anbefaler alle med en smak for fantasi bøker å lese, gutter som jenter. Selvfølgelig ikke for små barn, men barn
fra 12 år og opp til omså gamlinger! En sterk femmer Magne Hovden.
Anbefaler du boken

Ja
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Ellen Fjestad: Sammen skal vi holde himmelen. Schibsted
Den beste boka jeg har lest noensinne!
Luka og Gard møter hverandre med et smell. Begge bor alene på hvert sitt nedslitte og mørke sted, men sammen
klarer de å skape et lys fullt av kjærlighet og varme.
Med en bra historie som er bygd opp på en enkel og forståelig måte, klarte forfatter Ellen Fjestad å skrive den
beste boka jeg noen sinne har vært borti. Innholdet er bygd opp på en måte som gjør at boka blir lett å lese, og
enkel å forstå. Selv om boka ser tykk og lang ut, så går det fort å lese den på grunn av at skriften er stor og
sidene er tykke.
Det det er ingen jeg-person i boka, bare han og hun. Selv syntes jeg dette var veldig bra, man føler seg liksom
som jeg-personen selv. Den eneste nedturen ved denne boka var da jeg innså at jeg var ferdig med den.
Skal jeg gi terningkast blir det seks uten tvil. Dette er en bok som jeg absolutt vil anbefale til ungdommer
mellom 13 og 16 år. For dette det er ei bok som det virkelig er verdt å lese, og etter min mening fortjener den
virkelig å vinne U-prisen.
Anbefaler du boken

Ja

DEN BESTE BOKA JEG HAR LEST!
Boken handler om to helt forskjellige mennesker Gard og Luka. Luka kommer fra landet og har ei mor som
egentlig ikke bryr seg, og trommisen Gard kommer fra byen, han har et mystisk brev på innerlomma som
kommer til å forandre alt. Allerede fra begynnelsen av er boka unik – måten de møtes på er for eksempel helt
spesiell.
Boken er en fantastisk kjærlighetshistorie som rører helt inn i hjertet. Det viser hvor sterkt et forhold kan være,
uansett hvor forskjellige man er. Jeg hadde tårer i øynene på slutten av boken, og gikk med en skikkelig trist
følelse resten av dagen. Det var som om jeg kjente Gard og Luka.
Slutten på boken må jeg si var prikken over ien! Jeg trodde boken kom til å ende som alle andre bøker, men der
ble jeg overrasket! Jeg liker egentlig ikke slike kjærlighetshistorier, men denne gjorde noe med meg! Jeg vil
anbefale boken til jenter fra 13 og oppover, uansett hva du liker å lese :D
Anbefaler du boken

Ja
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Marianne Kaurin: Nærmere høst. Aschehoug
Nærmere høst
Nærmere høst er skrevet av Marianne Kaurin og er hennes debutroman.
I boka blir vi kjent med familien Stern som er jøder og bor i Oslo i 1942. vi følger ungdomsforelskelsen mellom
Ilse og Herman, Sonjas drøm om å sy kostymer på nationalteateret og faren, Isaks, forsøk på å skjule det
voksende jødehatet.
Ilses hverdag dreier seg kun om henne og Herman Rød, helt til hun en dag kommer hjem til en tom leilighet.
Familien hennes har i likhet med 500 andre jøder blitt hentet av tyskerne til Auschwitz.
Isak som allerede har vært på en fangeleir blir sammen med resten av familien satt på skipet Donau.
Mens familien er på vei til Polen, får Ilse hjelp av motstandsarbeidere, som gjør alt de kan for å få henne over
grensen til Sverige.
Denne boka er anbefalt for ungdom, men passer for voksne også. Forfatterens magiske skildringer og vakre
språk gjør dette til en fantastisk bok å lese.
Når jeg hadde tatt opp boka hadde jeg vanskelig for å legge den fra meg igjen og etter å ha lest den forstår man
bedre hvordan jøder opplevde krigen. Boka ga meg en klump av sinne og tristhet i magen.
Så om du liker bøker med kjærlighet og krig er dette den perfekte boka for deg.
Anbefaler du boken

Ja

Uforutsigbar, men god
Boka handler om en jødisk familie som bor i Oslo under andre verdenskrig. Hverdagen deres er som enhver
vanlig norsk familie men etterhvert merker de at ting forandrer seg mer og mer. Naboene som har vært deres
nærmeste i alle år slutter plutselig å snakke med de, folk vil ikke lengre handle i den populære butikken til faren,
og når politiet kommer for å hente han blir alt snudd på hodet.
Jeg likte denne boka. Den var gripende og jeg ble rett og slett trist av å lese den.
Begynnelsen var veldig uforutsigbar og man skjønner ikke hva som kommer til å skje videre i boka før det
faktisk skjer. Litt ut i boka skjønner man mer og da blir det ganske trist. Jeg må innrømme at det faktisk kom en
tåre eller to fordi jeg syntes den var så fæl. Jeg visste egentlig ikke at den kom til å handle om jødeforfølgelsen
fordi forfatteren gjor at alt ble så vanlig og allminnelig. Jeg skjønte faktisk ikke engang at de var jøder før jeg var
langt ut i boka.
Jeg vet en del om jødeforfølgelse fra før av og har til og med vært i Auschwitz. Jeg visste hvordan det var der og
det gjorde at jeg fikk en del bilder i hodet når forfatteren skriver og beskriver konsentrasjonsleiren. Når
forfatteren skriver fra jødenes perspektiv ble alt mye, mye mer grusomt enn jeg allerede syntes det var fra før av.
Jeg må også si at dagene etter at jeg var ferdig med boka, ble jeg ekstra redd for å miste de jeg er glad i. Jeg var
litt mer følsom enn vanlig og det skulle ikke mye til før jeg ble lei meg. Dette er ikke noe bok som man absolutt
må lese for hvorfor skriver forfatteren en ungdomsbok om andre verdenskrig i 2012? Hva er budskapet i boka?
Men jeg syntes abslolutt du bør lese boka hvis du er interessert i andre verdenskrig og holocaust.
Slutten var som resten av boka. Uforutsigbar, men god.
Anbefaler du boken

Ja
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Lars Mæhle: Fuck off I love you. Samlaget
Hekta!
Min bokmelding
Boka "Fuck Off I Love You" er en fantastisk ungdoms roman skrevet av Lars Mæhle. Den er lett å lese, korte
kapitler og setninger. Den er på nynorsk men det er ikke noe avansert språk i den, så du forstår alt du leser. Du
blir oppslukt i boka etter bare noen minutter.
Jeg personlig hater å lese nynorsk, men denne boka var fantastisk! Jeg leste den ut på bare 3-4 dager, og
anbefaler den sterkt til ungdommer og voksne.
Boka handler om en 16-åring som heter Vemund, som blir satt under gruppepress. Han driver å henger nede med
et treningssenter, og livet forvandler seg fort. Plutselig er Vemund oppe i noe han aldri hadde forestilt seg. Er det
helt greit å si "sama for meg" som han alltid sier da?
Anbefaler du boken

Ja

Realistisk og spennende
Boka handler om en 16 år gammel gutt som heter Vemund. Mora ligger på et psykiatrisk sykehus og han har
ingen far. Vemund havner i et usunt miljø som han ikke kommer seg ut av. Two Face leder gruppa, han vil være
den sterkeste og ha kontroll.
Boka er spenningsfylt og morsom å lese. Starten kommer fort i gang. Bokas slutt er interessant, det er rom for å
dikte videre. Fuck off I love you er ei realistisk ungdomsbok . Den er aktuell fordi den handler om forskjellige
ting noen ungdommer kjenner seg igjen i. Spenningskurven øker litt hele tiden, men på slutten øker den veldig.
Vemund snakker, tenker og føler på en måte som passer til personligheten hans. Delene passer godt i lag.
Forfatteren har lykkes med prosjektet.
Jeg anbefaler denne boka sjøl om den er på nynorsk.
Anbefaler du boken

Ja
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Arne Svingen og Helene Uri: Din vakre jævel. Gyldendal
Din vakre jævel
Jeg synes boka var nesten den beste jeg hadde lest. Altså det er jo ikke noe normalt i fra å gå fra å bli overfalt til
faktisk å bli kjæreste med den som overfalt deg, for så å planlegge en ferietur sammen. Men jeg synes slutten var
veldig overraskende og veldig trist.
Boka handler om to personer, Robin som er 15 år og Hedvig som er 25 år gammel, hun skal gifte seg . Hun blir
overfalt av 3 ungdommer (Robin, Navid og Martin) som stjeler gifteringen hennes. Dagen før ungdommene blir
tatt til avhør av politiet tar en av ungdommene, Robin, gifteringen til Hedvig og bryter seg inn i leiligheten for å
legge ringen tilbake. Men etter kort tid kommer Hedvig inn og ser han. Etter hvert blir det flere møter i mellom
dem, og det ender opp med et seksuelt forhold. Etterhvert går det mer og mer opp for Hedvig at hun faktisk skal
gifte seg, så det blir bare vanskeligere og vanskeligere for henne.
Boka fikk meg til å ha mer og mer lyst til å lese boka. Grunnen var ikke alle de detaljerte scenene hvor de hadde
sex, men det var mer hvordan det gikk ut over forholdet til mannen Hedvig skulle gifte seg med. Hvordan hun
tenker om hva hun skal si, hva hun skal gjøre. Til slutt tar hun den rette avgjørelsen om å gjøre det slutt med den
mannen hun hadde minst følelser for.
Jeg synes boka var veldig bra. Hver gang jeg skulle lese var det første spørsmålet jeg stilte meg selv ”Hva
kommer til å skje nå? Vil hun snart komme til å si det til mannen hun skal gifte seg med? Vil hun fortsette med
begge samtidig?” Jeg har lest ganske mye men ikke kommet borti noe som dette. Det betyr at det må være
ganske så original bok.
Jeg vil gi boka som karakter 5/6!! Jeg synes boka vippet litt opp og ned fra 5 til 6 fordi det var noe som ble
gjentatt litt for ofte, bortsett fra det var boka utrolig bra. Vil anbefale boka til personer som tåler å lese om
detaljerte sexscener, og målgruppa tror jeg vil bli 14 – 17 år.
Anbefaler du boken

Ja

Oppskriften på kjærlighet og problematikk
Jeg syns boka var veldig interessant i starten, og det bare bygde seg opp etter hvert. Jeg likte hvordan
sammenhengen mellom to helt forskjellige miljøene ble blandet. Boka er skrevet av to forfattere, men de skriver
på en ganske lik måte så det blir ikke så forvirrende å lese. Boka handler om 2 personer (Robin og Hedvig) og
det er lett å vite hvem forfatterne skriver om når.
Man kommer ganske fort inn i boka/historien, og den er spennende fra start til slutt. Boka handler om ett
problem, det er liksom det boka går ut på. Det kan være mange som kan kjenne seg igjen i handlingen, sikkert
mange som har det sånn. Boka handler for det meste om utroskap og problematikk.
Hva handler boka om
Boka «Din vakre jævel» handler om 15 år gamle Robin som bor hjemme med moren og søstrene sine. Robin har
en bestevenn som heter Navid og de liker å henge rundt i Oslo. En dag treffer de en dame som heter Hedvig.
Hedvig er 25 år og hun er forlovet. Boken handler om ett vennskap som utvikler seg…
Hva var bra med boka
Boka din vakre jævel er lett å lese. Det som gjør den lett å lese er at den er skrevet med slæng, og det er bra fordi
det er sånn de fleste ungdommer snakker i dag. Da blir det lettere for ungdommer å lese den.
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Hva var ikke bra med boka
Noen ganger ble det litt kleint å lese boka, det handler mye om kjærlighet så det ble litt for mye noen ganger.
Anbefaling: Jeg anbefaler denne boken for alle ungdommer. Jeg gjør det fordi det kan være noen som kjenner
seg igjen i handlingen og det kan være noen som kommer til å bli utsatt for det samme som hovedpersonene i
boka gjør.
Anbefaler du boken

Ja
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