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■■  NEST BEST I STORBRITANNIA: Bare én annen forfatter har
solgt flere bøker i Storbritannia i år enn norske Jo Nesbø (bil-
det). Med 717 000 bøker solgt hittil i år, melder forlagsgruppen
Random House at det tilsvarer en Nesbø-bok solgt hvert 27.
sekund døgnet rundt. Det salgstempoet slås bare av amerikan-
ske James Patterson. Neste uke skal Nesbø besøke Storbritan-
nia for å promotere den engelske oversettelsen av sin siste
Harry Hole-bok; «The Leopard». Han skal også promotere
«Hodejegerne» som kom på norsk i 2008, men først vil fore-
ligge som «Headhunters» 1. september. ©NTB

■■  BIEBERS KRISTENTRO: En ny bok skal ta for seg tenåringsidolet Justin
Biebers kristentro. Det er allerede skrevet flere bøker om 17-åringen, inklu-
sive en selvbiografi, der han sto frem som troende. Nå tar det kristne forla-
get Worthy Publishing fatt i temaet, og utgir i september boken «Belieber!
Faith, Fame and the Heart of Justin Bieber». Den føres i pennen av journalis-
ten Cathleen Falsani, som har dekket religiøse spørsmål i en årrekke. Blant
annet har hun intervjuet kjente størrelser fra Bono til daværende senator
Barack Obama om deres forhold til tro, gjerne i krysningen over mot popkul-
turen. - Justin har et budskap utover det mange anmeldere raskt karakterise-
rer som småpikesvermerier, sier Falsani i en presseuttalelse. ©NTB

«Hvor var du klokken 15.26 22.
juli 2011?» Det er en knapp
måned siden Aftenposten spur-
te folk på gata i Oslo om dette,
og samtlige kunne med nøy-
aktighet oppgi hvor de befant
seg på det tidspunktet. Ikke
overraskende. Bra. I bokhan-
delen, ville jeg ha svart – om
noen fant det for godt å spørre.
I ly for regnet og nysgjerrig på
bokhylla «mi’»; er det noe
spennende nytt? Radioen sto
på. Der. I butikken. Jeg reager-
te som de fleste andre med: ?!,
skyndte meg med betalingen og
kjørte hjem. Men altså ;  i
bøkene jeg handlet den dagen
har jeg skrevet, ikke bare nav-
net mitt og årstall som er stan-
dard inskripsjon, men også
klokkeslettet. Og et utropstegn.
Som en viktig hilsen til en
mulig arving, kanskje? Eller for
alltid å huske hvor jeg befant
meg på nevnte tidspunkt…

Leiende på Ljudmila Petru-
sjevskaja. Eller rettere sagt hen-
nes bok «Tiden er natt», utgitt
på russisk i 1992, oversatt til
norsk i 2010. Og en del av Cap-
pelen Damms nye satsing på
russisk litteratur; «Petrusjka».
Petrusjevskajas bok er nummer
to i denne serien som, per i dag,
teller ni ulike titler og forfattere
av russisk samtidslitteratur. 

FAMILIÆRT TYRANNI
Forfatteren skal visstnok være
svært inspirert av Tsjekhov. Og
i «Tiden er natt» spares det
hverken på det brutale eller den
beksvarte humoren. Her skil-
dres en særdeles dysfunksjonell
familie, hvor alle har som mål å
gjøre livene verst mulig for
hverandre. Hoved- og jeg-per-
sonen Anna Andrianovna er en
middelaldrende poet (hennes
egne ord) som livnærer seg på
forskjellige freelance-oppdrag i
det sensovjetiske samfunnet.
Med seg i livet – og tidvis i den
knøttlille leiligheten hun dispo-
nerer – finnes også barnebar-
net Tima, datteren Aljona (samt
hennes menn, med påfølgende
nye barnebarn), sønnen Andrej
som slipper ut av fengsel og
truer Anna for penger og.. puh..
h e n n e s  g a m l e  m o r  s o m
befinner seg på en institusjon
for demente, men som brått må
overflyttes eller hentes hjem.

Anna selv er både provose-
rende og kjærlig - martyren.
Uten at hennes kjærlighet noen
gang blir omsatt til ord overfor
sine familiemedlemmer. Men

det er forståelig også; Anna
krangler seg gjennom den sov-
jetiske hverdagen, maser seg til
arbeidsoppdrag, kjemper for
hver rubel, hver kopek og lyver
seg til ekstra brødskiver. «Tenk
å slå seg vrang sånn hjemme
hos folk! Det er derfor de ikke
liker oss – på grunn av Tima.
Jeg for min del oppfører meg
som en engelsk dronning og
takker nei til alt, selv til kjeks
og sukker i teen! Jeg spiser mitt
eget medbrakte brød mens jeg
drikker teen deres, bryter i smug
en bit av brødet rett fra posen,
for det er uutholdelig å kjenne
sulten gnage når man sitter ved
andres bord, men Tima har
kastet seg over kjeksene…» 

TRASS OG TRØST
Oppsummert: familien balan-
serer på stupet og forfatteren
løfter ikke en finger for å hale
dem i sikkerhet. Nei, det er ikke
fred å få for den ynkelige, senti-
mentale, brutale, irriterende og
masete familien. «Lukk opp,
lukk opp, sier hun til meg. Ved
siden av henne ser jeg vognen,
den samme gamle, og en bylt og
en koffert. Hvordan har hun
klart å slepe alt dette opp til
vår etasje? Vi har ikke råd til å
ta dere inn her! Vi har ingen-
ting!» En hilsen fra Anna til sin
utakknemmelige og overtram-
pende datter. For et liv! 

Forfatteren fikk, som mange
av kollegaene, tidlig problemer
med sensuren i sovjetstaten.
1980-tallets glasnost åpnet
imidlertid opp for oppgjør med
sovjetisk litteratur – flere av
disse finnes i Petrusjka-serien.

Ljudmila Petrusjevskaja og
hennes historie om Anna i
«Tiden er natt» - med inskrip-
sjonen 22.07.2011 kl 15:26 - vil
ikke gå i glemmeboka.

Russere i anmarsj

Hva skal til før en innvan-
drer er helt norsk? Er det
passet som definerer deg?
At du fe irer  17.  mai?

Beherskelse av språket? «Ung
mann i nytt land» følger en liten
indisk familie når de flytter fra
India til Åssiden i Drammen, en
gang på 70-tallet. Romeo Gill skri-
ver fengslende bra om spørsmål
knyttet til ungdom og identitet. 

Suraj og Akas er brødre. Hjem-
me, i leiligheten i blokka, er de i
India. Far er den ubestridte lede-
ren, selv det å sitte ved siden av
ham i sofaen er uvant. Så snart de
går ut av leiligheten, er de i Norge:
Da er guttene langt vekk fra fars
blikk, og nyter friheten og mulig-
hetene til fulle. Faren Harjeet er
en ivrig produksjonsarbeider, og
en svært godt likt innvandrer. Han
assimileres meget raskt, og blir en
naturlig leder i det indiske miljøet
på Østlandet. 

Men da kona og sønnene kom-
mer flyttende fra India starter pro-
blemene. For Harjeet har fått seg
en norsk elskerinne, med et vestlig
syn på kjærligheten. Trine forstår
ikke at Harjeet ikke kan gå fra

kona. Men i et indisk miljø er dette
komplett umulig: Familien holder
sammen, uansett. 

Den lille familien begynner å
legge seg opp penger slik at de kan
realisere sin drøm om å flyttet til-
bake til India som velstående. Det
er bare ett problem: Faren har dår-
lig karakter: Han drikker og hol-
der store fester for å befeste sin
posisjon som innflytelsesrik i det
indiske miljøet. Dette skjønner
sønnene, og de begynner å forakte
farens dobbeltmoral. Særlig Akas
tar hardt på farens temperament
og fysiske ydmykelser, som ofte går
utover ham. Og Akas har sett en
annen verden: Hjemme i hans
venners hus er det en helt annen
tone mellom foreldre og barn og
ektefellene seg i mellom. 

Romeo Gill skriver meget godt
om det dramatiske i å komme som
ung mann til et nytt land. Han har
et spennende blikk på norske
seder og skikker, og ser norske tra-
disjoner på en ny måte. Dette gjør
romanen interessant, fordi det er
«vi» nordmenn som eksotiseres i
denne boka, og ikke inderne. I til-
legg skriver Gill utrolig lett og

ledig: Da jeg var ferdig med boka,
savnet jeg å lese i den, flere gang-
er. Gill viser fint frem den sårheten
og spenningen som ligger i lufta
mellom far og sønn. 

Romanen handler om annerle-
deshet og likhet blant guttene i
Drammen. Fotballen forener, like-
ledes ungdommens dragning mot
det annet kjønn. Og kan lokal til-
knytning bedre beskrives enn føl-
gende dialog mellom Akas og
bestevennen?: « «Føler du deg
som inder eller norsk?» spurte
Freddy som om det var det mest
naturlige å spørre om på 17. mai.
Akas ble overrumplet av spørsmå-
let. «Nei, vet ikke. Jeg tror jeg føler
meg mest som Åssiagutt.» »
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