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Der er mange gode grunde til, at Grundstødt blev tildelt Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris, da den
blev uddelt for første gang. Seita Vuorela har skrevet en meget original og fængslende historie om to brødre,
Mitja på fjorten og Vladimir på femten, som holder ferie i en autocamper på en afsidesliggende campingplads
sammen med deres mor for at komme på afstand af den tragedie, brødrene kort forinden har været involveret i.
En nær ven blev dræbt, da han faldt ned fra den forladte silo, drengene kravlede op i, delvis drevet af
eventyrlyst og vovemod. Mitja og Vladimir har sorgen og chokket med sig. I sin skildring af døden og
sorgprocessen har forfatteren ladet sig inspirere af eventyrets og myternes smukke billedsprog, særligt græske
sagn og H.C. Andersens eventyr De Vilde Svaner. Samtidig har hun sit eget sprog, der bevæger sig følsomt fra
et kontant nutidigt drengesprog med slang til maleriske og poetiske iagttagelser. Det er den magiske realisme,
der her har fået et personligt sprogligt udtryk i denne En bevægende, modig og fantastisk fortælling om død og
adskillelse for to forskellige pubertetsdrenge.
Kan læses såvel af unge som af voksne. Seita Vuorela (1971-2015) var forfatter, journalist og fotograf og
underviste i kreativ skrivning. TURBINE har desuden udgivet hendes ungdomsroman Mulighedernes Hus
under navnet Seita Parkkola. Illustrator Jani Ikonen har lavet bogens smukke og stemningsfyldte omslag og de
sorthvide, fotoagtige tegninger, som pryder romanens indmad og understreger romanens sørgmodige og

sjælfulde tone.
Side 31. På rollelisten finder man Charlotte Gainsbourg, Uma Thurman, Stellan Skarsgård,. Side 80.
Fleetliste alfabetisk. C. baadmagasinet. Det skorter ikke på store navne i Lars Von Triers nye film,
Nymphomaniac. M/S Sigyn (1) 1917-1966(67) Kendingssignal: NVGR/OYLA Hjemsted: København.
baadmagasinet. 1987 Foto: Tore Isager. M/S Sigyn (1) 1917-1966(67) Kendingssignal: NVGR/OYLA
Hjemsted: København. Rederiet Ove Skou kontor ligger på H.
Telegram til Middelfart Avis. Side 80. Der er få eller ingen kildehenvisninger i denne. Læs de seneste
nyheder online. Side 31. Alle ØKs skibe. Andersens bulevart 'Winston Churchill' afsejler fra Bergen aug.
261 Synes godt om.

