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BOG
Krimi?.Fridas mor er forsvundet. Det er en sag for en dygtig detektiv. Eller en meget heldig Frida.

Mornapning
vigtigt, at man lige er klar over det, før man
begynder at læse.
Genrer som krimi, eventyr og romantik
fungerer som en slags varedeklarationer. De
skaber en forventning om, at man skal til at
opleve noget ganske bestemt. Hvis du tager
en bid af en appelsin, som viser sig at være en
grapefrugt, så spytter du den sikkert ud igen.

Af ERIK BARKMAN

E

n rimelig mærkelig krimi er lige så
meget en krimi, som en grapefrugt
er en mærkelig appelsin. Ifølge
Gyldendals Den Store Danske
har krimier »et logisk plot, der rationelt og
metodisk opklares af en gennemgående
detektiv«. Den ene ledetråd fører til den
næste, indtil forbrydelsen er opklaret, og
imens kan man sidde hjemme i lænestolen og
gætte med.
Sådan er det bare ikke i En rimelig
mærkelig krimi. Den er fuld af usandsynlige
sammentræf, og heltene er mere heldige end
snedige.
Hele historien starter, da Fridas mor bliver
væk på en danseferie i Spanien. Hjemme i
Danmark ved Frida og hendes familie ikke,
hvad de skal stille op. Når de ringer til det
spanske politi, siger strisserne bare »mañana,
mañana«. Det betyder »i morgen« på spansk,
men »i Spanien må tiden være anderledes
end her, for der bliver det åbenbart aldrig i
morgen«.
Til sidst kører Frida, farmand Fritz og
moster Pop selv ned sydpå for at lede efter
mor. Moster Pop har pakket bilen med
detektivhatte og forstørrelsesglas. Og så har
hun købt en meget dyr GPS, som vist også
er meget dårlig. Lige fra starten leder den
familien på afveje: Første stop er et bageri, der
er indrettet i et piratskib langt ude på herrens
mark. Til sidst brænder GPSen fuldstændig
sammen, og det viser sig, at der er en meget
lille dame indeni. Hun hedder Inge Lise.
Sådan går det derudad i En rimelig mærkelig
krimi. Det ene gakkede optrin tager det
næste, til vi er langt ude på overdrevet. Og
det er faktisk meget sjovt. Det har bare ikke
så meget med en krimi at gøre. Det er ret

Den ene ledetråd fører til
den næste, indtil forbrydelsen
er opklaret, og imens kan
man sidde hjemme i
lænestolen og gætte med.
Du havde forventet at få noget sødt og fik
noget syrligt.
Men hvis du alligevel spiser videre, går der
ikke så mange mundfulde, før du kan nyde
grapefrugten som en grapefrugt. Sådan er det
også med En rimelig mærkelig krimi.
Forfatter Annie Bahnson skriver livligt og
sjovt. Som da hunden Carlsen »slår en meget
lang og høj prut. Sådan en, der ligesom skifter
gear undervejs«. Og hun tør tage historien
alvorligt, når det hele spidser til. Så får Frida
hjertebanken, gåsehud og tårer i øjnene, så det
er svært ikke at holde vejret bare en lille smule
selv.
En rimelig mærkelig krimi er en rimelig god
bog. Med en rimelig misvisende titel.

Det går over stok og sten i jagten på Fridas forsvundne mor. LLUSTRATION FRA BOGEN

En rimelig mærkelig krimi.
Annie Bahnson. Illustreret af
Maria Buchmann. Turbine.
168 sider. 269,95 kr.

Delebarn. Sifs forældre er skilt, og det er ikke det eneste, der er galt i hendes liv.
Ny serie om en teenagers besvær med at få tilværelsen til at makke ret.

Sympati for Sif
Af STINE REINHOLDT HANSEN

H

vorfor er der bare ingenting i
verden, der er, som man gerne vil
have det? Hvorfor er ens forældre
ikke sammen? Hvorfor har man
vampyrtænder og stritører? Og hvilken idiot
skal man give skylden for, at klassens nye lækre
dreng er vild med ens veninde?
Sif er 13 år og bor skiftevis hos sin mor og
far. Hun er hovedperson i Kristina Aamands
nye serie, Hjerte af pap. Sammen med sin
lillebror Sigurd på ti bor Sif syv dage hos
moren og syv dage hos faren og hans kæreste
Fiona.
Fiona er forfatter og den flippede type,
der går med lange batikskørter og ryger små
hjemmerullede smøger, mens hun kysser alt
for meget på faren. Hun har to børn, der har
samme alder som Sif og Sigurd, og selvom de
to egentlig er ok at dele liv med halvdelen af
tiden, er Sifs største ønske, at hendes forældre
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skal finde sammen igen. Fiona er den onde
heks og stedmor, der har ødelagt drømmen
om det perfekte og almindelige familieliv.
I skolen har Sif gode venner. Hjalte har hun
kendt siden børnehaven, og han er den slags
ven, man aldrig skal give slip på. Faktisk er
Hjalte forelsket i Sif, men hun ser kun klassens
nye dreng, Konrad, som er solbrun og har et
sødt smilehul og store blå øjne. Han skal have
Sifs første rigtige kys. Desværre er Konrad
vild med Kashmir, som er gudesmuk og fra
Pakistan. Ved siden af planerne om at komme
af med den onde stedmor udtænker Sif også
skumle planer, der skal forhindre Konrad og
Kashmir i at blive kærester.
I den første bog om Sif er hun ikke særlig
sympatisk. Man bliver lidt irriteret på hende,
selvom man godt forstår hende. Problemet
er, at hun giver alle andre skylden for sin
situation, og det afholder hende fra at kunne
handle aktivt selv. Allerede i første bog får
hun dog hjælp til at se tingene lidt anderledes.

Hun møder en mand, der kalder sig Dancing
Bear. Han fortæller hende om indianerne og
bisonoksens stædige måde at møde modstand
på: den brede pande frem i stormen og så bare
fremad.
En lignende funktion får præsten i
seriens anden bog, Det du ønsker, som
har Sif og vennernes konfirmation som

omdrejningspunkt. Alle i vennegruppen står
over for hver deres problemer, og præsten viser
dem på vej med hjælp fra Bibelen og verdens
bedste nutellamadder.
Man kommer også til at holde mere af Sif,
efterhånden som hun erkender, at alting ikke
altid er andres skyld, og at man godt selv kan
gøre noget for at ændre tingenes tilstand, hvis
bare man tør se dem på en lidt anden måde,
end man plejer. Dét er bøgernes rigtig gode
pointe, og det får forfatter Kristina Aamand
lige så stille listet ind under huden på både
hovedperson og læser. Derudover er alle
personerne beskrevet på en levende måde,
så man virkelig genkender dem. Ingen er
perfekte, og både forældre, børn og venner
er beskrevet med en humor og skarphed, der
både viser de gode og de dårlige sider af os alle.
Hjerte af pap + Det du ønsker. Kristina
Aamand. Forlaget Carlsen. 133 sider og
136 sider. 129,95 kr. per bind.
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