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Som om jeg var helt fantastisk Sofie Nordin Hent PDF Da vi langt om længe får øje på bilen med den åbne
fordør og den sammenkrummede krop ved siden af, bliver vi ivrige, begynder næsten at løbe. Nora når frem
før mig, og da jeg indhenter hende, står hun og stirrer på det sted, hvor nøglen burde sidde. Ved siden af

rattet. "Hun tog den sikkert med,” siger jeg. ”Ligesom pr. refleks!” Nora nikker stift. ”For helvede da også,”
siger hun. Vi skotter begge to til kroppen. ”Du eller jeg?” siger jeg. Ella vil videre. Sammen med Nora
forlader hun gården på jagt efter andre overlevere. Der må vel findes mennesker, som har klaret sig for

feberen? Men i en ødelagt verden er der ødelagte mennesker, og rejsen udvikler sig slet ikke, som de havde
tænkt sig. Ella føler sig ikke sikker på noget som helst længere – ikke en gang på Nora. 'Som om jeg var helt
fantastisk' er en fritstående fortsættelse af anmelderroste 'Et sekund ad gangen' og 'Løb alt hvad du kan'.

Pressetekst: En mystisk feber har slået størstedelen af menneskeheden ihjel. Samfundet er brudt sammen, og
Ella er én af de få, der har overlevet. Sammen med Nora leder Ella nu efter andre overlevende. Der må vel
findes flere, der har overlevet? Men deres rejse bliver ikke det fantastiske eventyr, de havde håbet på. Som
om jeg var helt fantastisk er den fritstående fortsættelse af de anmelderroste ungdomsromaner Et sekund ad
gangen og Løb alt hvad du kan, også udgivet på ABC Forlag i hhv. 2014 og 2015. Sofia Nordin beskriver en
postapokalyptisk virkelighed, hvor ingenting er, som det plejer, men hvor de få mennesker, der er tilbage, har
præcis de samme følelser og tanker som før. Som om jeg var helt fantastisk er en moderne blanding af The
Road, Robinson Crusoe og Fluernes herre. Sofia Nordin formår på fineste vis at give et realistisk perspektiv
på et Sverige efter apokalypsen, men beskriver samtidig teenagernes psykologiske landskab, så den indre
rejse bliver om muligt endnu mere spændende end den ydre. Sofia Nordin (f. 1979) har flere gange været
nomineret til August-prisen (2009 & 2011) og været rost til skyerne af de svenske kritikere og læsere.

Forfatteren var i 2014 indstillet til Nordisk Råds Børne- og ungdomslitteraturpris med Et sekund ad gangen.
Lektørudtalelse: Kort om bogen: Ella har hørt signaler fra Umeå i radioen og vil ud at lede efter andre
overlevere. Nora vil gerne med, og de vinker farvel til de andre på gården, men turen bliver ikke som

planlagt. Spændende fortsættelse af Et sekund ad gangen og Løb alt hvad du kan , som kan læses af alle
mellem 12 og 15 år. Beskrivelse: Ella tror, at der er andre overlevere efter epidemien. Da hun opfanger

signaler fra Umeå på gårdens gamle radio, beslutter hun sig for at gå ud at lede efter dem. Nora vil gerne med,
og hun siger, at hun kan køre bil. De finder ret hurtigt en bil og begiver sig afsted ad motorvejen, så langt

benzinen rækker. Rejsen bliver ikke som forventet. Ella fornemmer at Nora er vild med hende, men kan ikke
få styr på sine egne følelser, og en pludselig udvikling vender op og ned på hele situationen. Vurdering: En
roligt fremadskridende historie. Spændende, velskrevet og med en underliggende lurende stemning. Bogen
har gode personskildringer. Den handler en del om seksuelle følelser og fornemmelser. Der er et par tilløb til
sex og mange overvejelser om at være til drenge eller piger. Der er en del tilbageblik til de forrige bind i
serien, men bogen kan godt læses, selv om du ikke har læst de forrige bind. Andre bøger om samme

emne/genre: En fin serie på linje med dystopiske serier som Den druknede soldat og Golak. Til bibliotekaren:
En fin serie til gode læsere. Anbefales til alle biblioteker. Lektør: Lars Larsen



 

Da vi langt om længe får øje på bilen med den åbne fordør og den
sammenkrummede krop ved siden af, bliver vi ivrige, begynder
næsten at løbe. Nora når frem før mig, og da jeg indhenter hende,
står hun og stirrer på det sted, hvor nøglen burde sidde. Ved siden af
rattet. "Hun tog den sikkert med,” siger jeg. ”Ligesom pr. refleks!”
Nora nikker stift. ”For helvede da også,” siger hun. Vi skotter begge
to til kroppen. ”Du eller jeg?” siger jeg. Ella vil videre. Sammen

med Nora forlader hun gården på jagt efter andre overlevere. Der må
vel findes mennesker, som har klaret sig for feberen? Men i en

ødelagt verden er der ødelagte mennesker, og rejsen udvikler sig slet
ikke, som de havde tænkt sig. Ella føler sig ikke sikker på noget som

helst længere – ikke en gang på Nora. 'Som om jeg var helt
fantastisk' er en fritstående fortsættelse af anmelderroste 'Et sekund
ad gangen' og 'Løb alt hvad du kan'. Pressetekst: En mystisk feber
har slået størstedelen af menneskeheden ihjel. Samfundet er brudt

sammen, og Ella er én af de få, der har overlevet. Sammen med Nora
leder Ella nu efter andre overlevende. Der må vel findes flere, der
har overlevet? Men deres rejse bliver ikke det fantastiske eventyr, de
havde håbet på. Som om jeg var helt fantastisk er den fritstående
fortsættelse af de anmelderroste ungdomsromaner Et sekund ad

gangen og Løb alt hvad du kan, også udgivet på ABC Forlag i hhv.
2014 og 2015. Sofia Nordin beskriver en postapokalyptisk

virkelighed, hvor ingenting er, som det plejer, men hvor de få
mennesker, der er tilbage, har præcis de samme følelser og tanker
som før. Som om jeg var helt fantastisk er en moderne blanding af
The Road, Robinson Crusoe og Fluernes herre. Sofia Nordin formår
på fineste vis at give et realistisk perspektiv på et Sverige efter
apokalypsen, men beskriver samtidig teenagernes psykologiske

landskab, så den indre rejse bliver om muligt endnu mere spændende
end den ydre. Sofia Nordin (f. 1979) har flere gange været nomineret

til August-prisen (2009 & 2011) og været rost til skyerne af de
svenske kritikere og læsere. Forfatteren var i 2014 indstillet til
Nordisk Råds Børne- og ungdomslitteraturpris med Et sekund ad
gangen. Lektørudtalelse: Kort om bogen: Ella har hørt signaler fra
Umeå i radioen og vil ud at lede efter andre overlevere. Nora vil
gerne med, og de vinker farvel til de andre på gården, men turen
bliver ikke som planlagt. Spændende fortsættelse af Et sekund ad

gangen og Løb alt hvad du kan , som kan læses af alle mellem 12 og
15 år. Beskrivelse: Ella tror, at der er andre overlevere efter

epidemien. Da hun opfanger signaler fra Umeå på gårdens gamle
radio, beslutter hun sig for at gå ud at lede efter dem. Nora vil gerne
med, og hun siger, at hun kan køre bil. De finder ret hurtigt en bil og
begiver sig afsted ad motorvejen, så langt benzinen rækker. Rejsen
bliver ikke som forventet. Ella fornemmer at Nora er vild med
hende, men kan ikke få styr på sine egne følelser, og en pludselig

udvikling vender op og ned på hele situationen. Vurdering: En roligt



fremadskridende historie. Spændende, velskrevet og med en
underliggende lurende stemning. Bogen har gode personskildringer.
Den handler en del om seksuelle følelser og fornemmelser. Der er et
par tilløb til sex og mange overvejelser om at være til drenge eller

piger. Der er en del tilbageblik til de forrige bind i serien, men bogen
kan godt læses, selv om du ikke har læst de forrige bind. Andre

bøger om samme emne/genre: En fin serie på linje med dystopiske
serier som Den druknede soldat og Golak. Til bibliotekaren: En fin
serie til gode læsere. Anbefales til alle biblioteker. Lektør: Lars

Larsen
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