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Her er 23 andre debutanter
Odd Nordstoga debuterer
også med bok i høst:
«Eg og Pontus går for
gull».
Det er en billedbok for barn Odd Nordstoga har skrevet teksten til og han gjør det i
verseform. Illustrasjonene er det Rune
Markhus som står for. Boken handler om

Eg og Pontus som slettes ikke er som du –
de tenker seg aldri om to ganger. De snur
opp ned på byen de bor i hvor det går i full
fart fra enevelde til demokrati. Boken kommer i september.
Her er flere av høstens debutanter:
KAMAL ANWAR: «Krig er gøy» (roman)
RAKEL SOLSTAD: «Men kva veit vi om barna» (noveller)
MARIELL ØYRE & JOSTEIN AVDEM FRETLAND: «& Me skal bli omskapte» (roman)

GURI IDSØ VIKEN & INGER JOHANNE
SÆTERBAKK: «Magnhild»(roman)
ROSKVA KORITZINSKY: «Her inne et
sted» (noveller)
ODD EIRIK FÆREVÅG: «Dagane går»
(dikt)
AGATA ØKSENDAL KAUPANG: «Å holde pusten» (roman)
MARIANN AALAND: «Det var stille, det
snødde» (roman)
TONJE TORNES: «Kire-trilogien: Hul-

der» (fantasytrilogi)
FRØYDIS SOLLID SIMONSEN: «Hver morgen
kryper jeg opp av havet» (roman)
SAMUEL BJÖCK (pseudonym): «Det henger
en engel alene i skogen» (kriminalroman)
DAVID LIE: «Absolutt presens» (roman)
ELINE LUND FJÆREN: « Ung jente, voksen
mann» (roman)
YLVA AMBROSIA WÆRENSKJOLD: «Kom
hjem når sorgene har løpt forbi» (roman)
TRINE VOLLAN: «Stockholm» (roman)
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ALEXANDRA BOCKFELDT: «Før jeg forlater
deg» (roman)
SIVERT NESBØ: «Skårgangar» (roman)
MARTIN ERNSTSEN: «Hvor er Albert»(billedbok)
SKJALG TØNNESSEN KALVIK: «Den lille, hvite
hunden» (billedbok)
HÅKON ØVREÅS: «Brune» (barnebok)
MARTINE GRANDE: «Kakerlakken med den
stygge frakken…» (billedbok)

Utgivelsen av «Odinsbarn» i september, første del av trilogien, blir Siri
Pettersens debut som forfatter.
– Det er litt uvirkelig å debutere. Jeg
har laget tegneserier før, og trodde også at dette var en tegneserie da jeg
startet med stoffet for ti år siden. Jeg
blir aldri fornøyd og har skrevet historien på nytt fire- fem ganger, sier Siri
Pettersen.

Skriver på fritiden
Hun har i en årrekke arbeidet i konsulentselskapet Kantega hvor hun er Art
Director. Skrivingen har hun gjort i
fritiden, men nå har hun fått redusert
arbeidstid for å gjøre ferdig trilogien.
– Hvordan fikk du ideen til «Ravneringene»?
– Jeg er nerd og har vokst opp i kjelleren med rollespill, fantasy, tegning
og tegneserier. Som veldig ung trodde
jeg at jeg var alene. At ingen andre
tenkte på samme måte. Så fant jeg et
stativ med rollespillbøker i en liten
støvete bokhandel i Tromsø, og ble helt
satt ut. Jeg hadde aldri sett noe lignende. Da jeg begynte å lese om «The
Queen of Darkness Fighting the Forces of Evil» ble jeg bare stående og
skjelve i bokhandelen. Det var en helt
annen verden. Nå er det overalt, ting
du på den tiden aldri ville ha trodd
skulle være allemannseie. Sjangeren
har blitt kjempepopulær, mye på
grunn av Lise Myhres «Nemi», og
Margit Sandemos bøker om Isfolket.
De var med på å gjøre drager og demoner interessante for jenter, sier
Siri.
Hun leser ikke bøker i denne sjangeren lenger.

«A Game of Thrones»
– Jeg ble så utrolig deppa da jeg begynte å lese «A Game of Thrones» av
George Martin. Han brukte ravner, og
da lurte jeg på om jeg måtte droppe
mine. De siste ti årene har jeg unngått
fantasy. Jeg vil ikke la meg inspirere,
eller måtte kassere en god idé fordi det
ligner på noe jeg hadde lest, sier Siri.
Hun innleder sin historie rundt tusenårsskiftet etter krigen i Ymslanda,
i året 998. Hovedperson er ungjenta
Hirka, et menneske av mystisk herkomst som vokser opp i en verden av
huldrefolk..

En pest
– Jeg har brutt veldig mange regler
for fantasy. Det er nesten alltid en gutt
som er hovedperson, det alltid en som
er utvalgt og har spesielle evner. Hirka er overhodet ikke valgt ut til noe
som helst og hun mangler de evnene
som alle andre har. Jeg har heller ingen drager, ingen magiske sverd og
ingen profetier. Det hører ikke hjemme i min historie, sier Siri.
– Hirka er veldig utsatt fordi hun er
født haleløs og er en embling – et menneske. Hun blir betraktet som en pest,
et udyr og er egentlig fritt vilt.

Hvilke bøker selger best i Norge? VG vil hver uke holde deg
oppdatert på bokvinnerne innen skjønnlitteratur, generell
litteratur og pocketbøker.
Forrige uke
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Antall uker
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Jo Nesbø

Aschehoug

Politi

Av SØLVI WÆRHAUG og ROGER
NEUMANN (foto)

I 10 år har Siri Pettersen
(42) arbeidet med å skape sin egen mytiske verden. Snart deler hun den
med andre. For til høsten
kommer fantasytrilogien
«Ravneringene».
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Herlig underholdende roman om en 100-årings meritter

NORSK FANTASY: Siri Pettersen debuterer i høst med fantasytrilogien «Ravneringene».
– Hva er et «Odinsbarn» – som er tittelen på første bok i trilogien?

Forskjellige verdener
– Det er huldrefolkets navn på et menneske – det kommer av at Odin var
menneskenes gud.
– Hva slags historie er «Ravneringene»?
– Jeg vil si noe om viktige ting – om
viljen og retten til å lede, om blind tro
på autoriteter og om fremmedfrykt, sier hun.
De to siste bøkene i trilogien har ar-

beidstitlene «Bytting» og «Evnen».
Planen er at det skal utgis en bok i
året.
– Det mest unike med hele serien er
vel at handlingen vil foregå i tre forskjellige verdener. Det starter med en
klassisk fantasy på middelaldersk vis.
Resten må være hemmelig foreløpig.
– Hvordan er det å være i disse verdenene du skriver om?
– Spennende, det oppleves som veldig virkelig for meg, sier Siri.

FAKTA

HALELØS:
KART: Her er Ymslanda hvor handlingen i
Siri Pettersens fantasyhistorie utspiller seg.

E-post: solvi.warhaug@vg.no

Design: SIRI PETTERSEN

Siri
Pettersen lager design til trilogien. Dette
skal brukes på første
bok om haleløse Hirka.

SIRI PETTERSEN

Forfatterdebutant, født, 28/10- 1971. Oppvokst
på Finnsnes i Troms. Skolegang: Bardufoss videregående skole - 1990, Wolff dekorasjons - og
reklameskole - 1994. Vant Bladkompaniets tegneseriekonkurranse i 2001 med «Anti-klimaks»
som hun også fikk Sproingprisen for som årets
nykommer.
Arbeider med design, web, tegneserier, illustrasjon, film og tekst. Er Art Director i konsulentselskapet Kantega. Debuterer i september med
«Odinsbarn» som er første del av fantasy-trilogien «Ravneringene». Bor på Adamstuen i Oslo
sammen med sin samboer. Du finner Siri på
www.siri.net.
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Boklisten
kl
er utarbeidet av Den norske Bokhandlerforening. Salgsstatistikk er hentet fra
følgende bedrifter: Ark Bokhandel (102 butikker), Notabene (145 butikker) , Norli (57 butikker),
Libris (120 butikker), Fri Bokhandel (22 av 122 butikker), Tanum (14 butikker), Haugen Bok og
Akademisk Kvarter. Bokdata fra Den norske Bokdatabasen AS.
Listene inkluderer kun titler som ikke overstiger mer enn 80 prosent salg via en kjede. Utgis en
gang i uken. Lister: Mestselgende skjønnlitteratur, norsk og oversatt, utgitt 2012-2013,
Mestselgende generell litteratur, norsk og oversatt, utgitt 2012-2013, Mestselgende pocket- og
billigbøker, norsk og oversatt, utgitt 2012-2013.

