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fakta

Billlingstadsletta 2, Tlf: 24 03 25 00

Et sikkert valg

•

•

EU-kontroll kr. 395,- (gjelder alle Audi modeller)

Årsservice kr. 2795,- (inkl. Mobilitetsgaranti)

Gjelder Audi 1999 modeller og eldre (4 syl. motorer)

Tid/km service kr. 3.795,-* (inkl. Mobilitetsgaranti)
Longlife service kr. 4795,-* (inkl. Mobilitetsgaranti)

Trygghet
- arbeid utføres av spesialiserte mekanikere og vi tar vare på
bilens historikk
Mobilitetsgaranti - følger du Audi serviceprogram,
er du trygg 24 timer i døgnet frem til neste anbefalte service
Kveldsåpent
- verksted og delelager 07.00 - 19.00 mandag til torsdag
og 07.00 - 17.00 fredag

Bestill servicen din hos oss nå!

Ring eller send mail til verkstedbestilling.040@moller.no

Det er kun originalt merkeverksted som kan sjekke om din bil er
omfattet av eventuelle oppgraderinger eller aksjoner fra fabrikk.

*Gjelder Audi 2003 modeller og eldre (4-syl.motorer)

Tilbudet gjelder t.o.m. 31. mars. Forspranget ligger i teknikken www.mollerbil.no/aogb

Taran Bjørnstad
(42)

Forfatter bosatt på Jar.
Utdannet medieviter med
vekt på barn og unge.
Tidligere utgivelser: «Gjør
det vondt når babyen spar-
ker, mamma?», «Flaut» og
«Salto».
Ungdomsboken «Dby»
kommer i midten av mars.
Forlag: Cappelen Damm.

■

■

■

■

■

Annette Münch
(28)

Forfatter fra Bærum,
bor i Oslo.
Magasinredaktør i Egmont
serieforlag.
Tidligere utgivelse:
«Kaoskrigen» fikk
debutantpris.
Jenteloven» kommer
i midten av mars.
Forlag: Cappelen Damm.

■

■

■

■

■

LINDA MOEN 18 , ASKER: – Jeg
vet ikke om det er noen forskjell
på ungdomsbøker og voksenbøker
egentlig. Nå leser jeg «Øya», tror
ikke det er noen ungdomsbok.

THEODOR AMUNDSEN 18 ,
NESØYA: – Jeg leser bøker som
andre har anbefalt, men akkurat
nå leser jeg ingen. «Harry Potter»
leste jeg fordi alle andre gjorde
det, og den var morsom.

JULIE RYNNING 18 , NESØYA:
– Jeg liker bøker som rører meg,
gjør meg glad, lei meg eller sint.
«Drageløperen» er en sånn bok.
De fleste bøkene jeg leser har
mamma eller pappa anbefalt.

STIAN KVALHEIM 18 , SLE
PENDEN: – Bøker må være korte,
ha mye bilder og stor skrift. «Rin-
genes Herre» var fin, men for lang,
så jeg ble ikke ferdig.

Hva er en god bok?

PÅ SKOLEN: Taran Bjørnstad (t.v.) og Annette Münch har mye kontakt med ungdom når de driver research til sine bøker. Her er de på Nesbru vide-
regående, hvor Bjørnstad selv var elev for mange år siden. FOTO: KNUT BJERKE

Eira Kjernlie

Ikke pengene. Det er
ikke lønnen som får
Taran Bjørnstad (42)
og Annette Münch
(28) til å skrive ung-
domsbøker – de elsker
simpelthen å skrive.
Ungdomstiden er vanskelig, vond,
viktig og vakker. Den fascinerer
folk som Taran Bjørnstad (42) og
Annette Münch (28) så mye at de
ikke klarer å la være å skrive om
den, igjen og igjen. Nå er begge
aktuelle med ny bok. «Dby» er
Bjørnstads fjerde bok, mens «Jen-
teloven» er Münchs andre.

– Min første bok, «Kaoskrigeren»
ble en brutal historie om tøft gut-
temiljø, så jeg tenkte at nummer to
skulle bli en morsom, romantisk jen-
tebok. Men jeg måtte ha en konflikt,
og kom over en artikkel om jenter
og vold. Og før jeg visste ordet av
det, hadde jeg igjen et brutalt tema.
Men «Jenteloven» handler like mye

om sårbarhet som om aggresjon,
sier Annette. Hennes hovedperson
flytter fra landet til byen, hvor hun
i sin søken etter fellesskap kommer
inn i en jentegjeng som viser seg å
ha sine spesielle koder som det for-
ventes at alle følger.

Troverdig
Taran Bjørnstads historie er min-
dre brutal og mer allmenngyldig.
Handlingen foregår på en fest, og
alle de syv impliserte opplever
å gjøre noe for første gang. Kan
være tøft nok, det også.

– Felles for våre romaner er
kanskje at de handler om kon-
trastene mellom det myke og det
harde, det gode og det vonde, tror
Annette.

– Og at vi begge driver iherdig
research i forkant. Hvis historien
skal nå frem, må den være tidsnær
og troverdig for dem det gjelder.
Derfor må vi gjøre en god jobb,
sier Taran.

Interesserte gutter
– Men hvorfor når det bare frem
til jenter – for det er vel ikke så
mange gutter som leser?

– Jeg har fått mange kommentarer
fra gutter som har lest «Kaoskrige-
ren». Og når gutter finner en bok
som treffer dem, da sluker de den,
sier Annette.

– Jeg tror både Annette og
jeg skriver for både gutter og
jenter, og jeg opplever at gut-
ter som har lest, er superinte-
resserte. Men det er beviselig at
jenter leser mer, uten at det er
litteraturens feil. Norskfaget i
skolen burde fokusere mye mer
på aktuell, norsk litteratur, sier
Taran.

– Hvorfor velger dere å skrive
for ungdom?

– Fordi det er en kjempespen-
nende målgruppe å skrive for. Det
er den alderen med størst kontras-
ter, sier Taran.

– Og det er så mye som kjem-
per om oppmerksomheten deres.
Da er det ekstra stor seier når
du vinner. Og det hender jo, sier
Annette.

– Hva er en god bok for dere?
– En som rører og griper, sier

Taran Bjørnstad.
– Og gjør den ikke det, så legg

den bort, sier Annette Münch.

Unge i hodet
Nye ungdomsbøker fra bærumsforfattere:Nye ungdomsbøker fra bærumsforfattere:
■Om jenter
og vold

■Om tøff
debut


