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Løb alt hvad du kan Sofia Nordin Hent PDF Pressemeddelelse: Three is company? En fængslende
ungdomsdystopi af Sofie Nordin Ante tror, at han er alene om at have overlevet den uforklarlige

febersygdom, som har spredt sig til hele samfundet og slået alle ihjel. Men pludselig dukker Ella og Hedvig
op, og han følger med dem til gården, hvor de har bosat sig. Det er en lettelse at møde andre mennesker, men
det er også svært. Hvad gør man, når man skal bo sammen, og alle ikke vil det samme? Er det okay at blive
forelsket og tænke på sex på trods af, at resten af verden er død af feber? Og må man drømme om fremtiden,
selv om man er en kujon, som bare løb, når man burde være blevet? 'Løb alt hvad du kan' er den fritstående

forsættelse af den anmelderroste og prisnominerede 'Et sekund ad gange'n af den svenske forfatter og
oversætter Sofia Nordin. I bog nr. 2 er fortællerstemmen overgået til Ante, og den postapokalyptiske

virkelighed opleves med hans øjne. Sofia Nordin udfolder igen en dystopisk verden, hvor ingenting er som
det plejer at være, samtidig med at de få mennesker, der er tilbage, alligevel besidder alment genkendelige

følelser. Nordin formår dermed at balancere den fortsatte kamp for at overleve med helt almindelige
hverdagsemner som venskab, begær, kærlighed og jalousi. Men også skammen har overlevet, og den

hjemsøger konstant Ante. Sofia Nordin (f. 1979) har altid elsket ord, hvilket har resulteret i 15 udgivelser til
både børn og voksne efter debuten i 2003. Hun har flere gange været Augustnomineret (2009 & 2011) og
været rost til skyerne af de svenske kritikere og læsere. Nordin var i 2014 indstillet til Nordisk Råds Børne-
og ungdomslitteraturpris med 'Et sekund i taget'. Lektørudtalelse: Kort om bogen: Drengen Ante tror, han er
den eneste, som har overlevet den dødbringende feber, og han klarer sig så godt, han kan i skoven. Men så

møder han to piger. Selvstændig fortsættelse af Et sekund ad gangen , som kan læses af alle mellem 12 og 15.
Beskrivelse: En mystisk feber har ramt Sverige i nær fremtid, og fortælleren Ante, som har levet alene i en
skov, møder pludselig to jævnaldrende piger. De tager ham med til den gård, hvor de har søgt tilflugt og hen
ad vejen indlemmer de også et yngre søskendepar, som de finder under et togt til byen for at proviantere.
Børnene klarer sig nogenlunde på gården, hvor der er dyr, men de må også lære sig mange ting som jagt,
forrådsstyring og brændehugst. Ante må dog også slås med ubehagelige minder fra fortiden og følelser, for
det andet køn, som begynder at trænge sig på. Slutningen lægger op til en fortsættelse. Vurdering: Det er en
rigtigt velskrevet og spændende bog med en underliggende lurende stemning, som ikke er sådan at slippe

igen. Antes følelser går lige ind under huden og giver stof til eftertanke for en moden læser. Jeg har ikke læst
første del, men det skal jeg helt klart, selv om man nu godt kan springe på i farten. Men hvorfor snyde sig
selv for en god læseoplevelse? Forsiden er en tiltrækkende fotocollage i stil med første del. Andre bøger om
samme emne/genre: Dystopierne vælter frem i disse år. Denne kan sammenlignes med fremragende nordiske
serier som Den druknede soldat og Golak. Til bibliotekaren: Den kan I roligt købe og formidle til gode

læsere. Lektør: Elisabeth Bennetsen
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