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Torsdag 29. mars 2007

- Partylivets David Beckham
Rapperen Sean «Diddy» Combs mener han er verdens beste til å
arrangere fest. – Jeg er partylivets David Beckham. Folk betaler
meg for å være vert for et selskap, og jeg gir dem en opplevelse
som ingen andre kan, fastslår Diddy. Han får enorme summer for å
stille opp som vert for slike arrangementer.
(NTB)

VÅRRENS

50% rabatt

på alt i butikken

Gjelder på ordiner pris, kan ikke kombineres med andre tilbud.
Gjelder ikke ved kjøp av gavekort. Gjelder t.o.m. 21/4 2007

Alle
satinsengesett

2 for

400,-

(ord. 549,-/st)

Gjelder t.o.m. 31/3 2007
med reservasjon for sluttsolgt.

Bokdebutanten Annette Münch oppfordrer jenter
til å skrive og gutter til å lese. Snart drar hun på
turné med Alis fra Klovner i Kamp.
www.haireklame.no

NORDENS LEDENDE KJEDE FOR INTERIØRTEKSTIL
Oslo CC Vest, Torggata 6, House of Oslo Lillestrøm Torg Moss Amfi
Moss Skien Arkaden Skien Storsenter Tønsberg Tønsberg Torv

Vinnende
kaoskriger

Sist fredag mottok Annette Münch Kultur- og kirkedepartementets debutantpris for barne- og
ungdomslitteratur for boken «Kaoskrigeren».
FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/SCANPIX

Byvettregel nr. 8:
Vend i tide. Det er ingen skam å snu
om du skulle nærme deg utgangen.
Se alle reglene og delta
i konkurransen på
www.byvettreglene.no

MANDAG - ONSDAG 10-21
PÅSKEAFTEN 10-16

AKSEL KJÆR VIDNES
Boken om Tobias som «blir
viklet inn i en floke av dop,
vold og hevnmotiver» har
vunnet Kulturdepartementets hjerte. Under departementets prisutdeling for barne- og ungdomslitteratur
2006 mottok Annette Münch
debutantprisen for boken
«Kaoskrigeren».
– Jeg hadde aldri trodd at
jeg kunne vinne noen pris.
Det var helt fantastisk, og
noe jeg kommer til å ta med
meg resten av livet, forteller
hun. – Nå begynner jeg faktisk å tro at jeg kan skrive.
Det er utrolig hvor mye man
må høre før man tror på det.
Direktøren for Norsk barnebokinstitutt sa til meg at hun
syntes det var gøy å ha en så
tøff debutant. Men jeg følte
meg alt annet enn tøff i den
samtalen. Jeg klarte bare å
stotre noen vokaler.

Bra for selvsikkerheten

– Da jeg skjønte at denne
teksten begynte å ta form
som et bokmanus, kom den
typiske jentetanken: «Nei,
dette går ikke». Og da jeg
vant prisen fikk jeg vite at
det eneste jeg måtte gjøre var
å skrive en takketale, og da
tenkte jeg igjen at «nei, det
klarer jeg ikke». Nå skal jeg
henge denne prisen opp på
veggen for å minne meg på at
jeg kan. For jenter er det ofte
så mye som skal til for å bli
selvsikker.

Leseturné

Til høsten skal Münch på

Annette Münch og «Alis» fra
Klovner i Kamp jobber nå
sammen om et prosjekt for å
få gutter til å lese mer.

FOTO: KNUT SNARE

«Nå begynner jeg
faktisk å tro
at jeg kan skrive»

Annette Münch

skoleturné med Aslak «Alis»
Hartberg fra rapgruppen
Klovner i Kamp, for å promotere litteratur og lesing, spesielt blant gutter.
– Vi har fått inn flere bestillinger enn det vi har kapasitet til. Det blir først til høsten
vi skal rundt på fulltid, men.vi har allerede vært ute på en
tur til Tromsø. Vi besøkte to
taekwondoklubber hvor vi
rappet og leste. Noe av målet
er å gi gutter et kult inntrykk
av litteratur og tekst.
– Har du noen råd til andre
som drømmer om å gi ut en
bok?
– For det første må du ikke
tenke at «dette klarer jeg
ikke». Og så må du gjøre det
av glede. Jeg har jobbet i seks
år med denne boken, og jeg
visste hele tiden at det kunne
hende at det aldri ble noe av,
men visste at jeg ikke hadde
tapt noe fordi det ga meg så
mye positivt å jobbe med
den.

aksel.kjer@aftenposten.no

Les mer om Kaoskrigeren på

