
 

 

 

PAPIRFLY 

  

Forfatterbesøk med Liv Gulbrandsen 

 

Går det an å skrive om sorg og savn på en morsom måte og samtidig bevare 

alvoret? I Papirfly gjør Liv Gulbrandsen nettopp dette. I dette forfattermøtet 

blir det full fart fra første stund, med både høytlesning, samtaler om skriving og 

diskusjoner om det egentlig er noen grenser for hva man bruke humor til. 

 

 

OM BOKA 

Femten år gamle June har nettopp mistet faren sin. Papirfly er noe så sært og 

gammeldags som en brevroman, og den handler om hvordan June finner en vei ut av det 

følelsesmessige kaoset etter farens død. June har ikke tilgang til hverken epost eller 

mobiltelefon, derfor skriver hun brev for hånd på papir. Boka består av 13 brev skrevet 

til mora, bestemora, skolepsykologen, politiet, kjøpesentereieren og den avdøde farens 

elskerinne. 

  

June er ei jente som handler før hun tenker. Hun kløner det til for seg selv gang etter 

gang, ved å si og gjøre gale ting. Dessuten forutsetter hun ofte feilaktig hva personene 

rundt henne tenker og mener og føler. Brevene skrives og sendes for en stor del for å 

rydde opp etter seg. Følgelig blir vi vitne til en rekke morsomme og til dels ganske 

absurde hendelser. 

  

Men dette er altså en bok om sorg og savn. Farens død ligger der som et bakteppe og gir 

dybde til både hovedpersonen og historien som fortelles. 

 

 

FORBEREDELSER 

Elevene bør ha lest det tilsendte tekstutdraget før forfatterbesøket. Utdraget ligger også 

på hjemmesidene til Den Kulturelle skolesekken i Oslo. Lærer skal være til stede hele 

tiden. 

 

 

OM FORFATTEREN 

Liv Gulbrandsen er fra Oslo. Noen vil kjenne henne igjen fra NRK radio, Barne-TV eller 

foreningen Leser Søker Bok der hun er daglig leder. Papirfly som utkom våren 2017 er 

hennes første ungdomsroman. 

 

 



PRESSEKLIPP 

"Liv Gulbrandsen har en befriende vri på den sørgelige ungdomsboktrenden", Cathrine 

Krøger, Dagbladet 

 

KONTAKTINFO  

Hanne Bru Gabrielsen / Norsk Forfattersentrum 

hanne@forfattersentrum.no, Tlf: 930 09 790  
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