
 

 

 

BOUVETØYA 2052 

  

Forfatterbesøk med Lars Mæhle 

 

Året er 2052. Verden er snudd opp ned av klimaendringene. Startskuddet går 

for tidenes heftigste nett-reality, en klimakonkurranse på isolerte Bouvetøya i 

Sørishavet. Fem ungdommer, en fra hver verdensdel, møtes til en konkurranse 

på liv og død med enorme pengesummer i potten. Kan planetens framtid 

reddes?  

 

OPPLEGG 

Forfatterbesøket tar utgangspunkt i en framtidsthriller om klimaendringer, Bouvetøya 

2052 (utgitt høsten 2015) og tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til miljø og klima i 

dag. Blant annet: Hva er egentlig klimaendringer? Hvordan og hvorfor oppstår de? Er 

klimaendringene menneskeskapte? Vil klimaendringene få så store konsekvenser for 

planeten som enkelte forskere tror? Og ikke minst: Hva kan unge i dag gjøre for å 

motvirke utviklingen? 

 

I tillegg forteller forfatteren om dystopien som sjanger for ungdom: Hva kjennetegner en 

dystopi? Hvilke gode framtidsfortellinger fins på norsk? Det blir også korte skriveøvelser, 

trim av fantasimuskler – og tips til hvordan skrive bra og spennende. 

 

 

OMTALER 

«Uhyggeleg og kult om klimareality.. Mæhle skriv med eit driv og eit engasjement som 

smittar». TORBORG IGLAND, FÆDRELANDSVENNEN 

 

«Tenker du at en fremtidsroman som handler om ungdommer i et realityshow, høres 

sært ut, så lover jeg deg en fin leseopplevelse om du vil gi boken en sjanse, jeg 

anbefaler den for ungdom i alle aldre! (Også dere som normalt ikke leser nynorsk, Lars 

Mæhle sitt språk er lettfordøyelig).» TINE SUNDAL, tinesundal.blogspot.no 

 

FORBEREDELSER 

Elevene bør ha lest det tilsendte tekstutdraget (første kapittel av Bouvetøya 2052) før 

forfatterbesøket. Utdraget ligger også på hjemmesidene til Den Kulturelle skolesekken. 

 

 

 

 

 



OM FORFATTEREN 

Lars Mæhle (f. 1971 på Sunndalsøra) debuterte med ungdomsromanen Keeperen til 

Tunisia i 2002. Filmen Keeper’n til Liverpool (2010) er basert på denne boka. Mæhle har 

etter det skrevet en rekke bøker for barn og ungdom. Lars er en allsidig forfatter. Han 

skriver humoristiske, alvorlige og spennende bøker. Han skriver om fotball, psykiatri og 

religion. Han skriver tynne og tjukke bøker. Gjennombruddet kom med Landet under 

isen (2009), som ble tildelt flere priser. 

 

BØKER AV LARS MÆHLE 

 

 Skoddefyrstens hevn (Barnebok, Cappelen Damm, 2015) 

 Bouvetøya 2052 (Ungdomsbok, Samlaget, 2015) 

 Linnès dystre lærdom (Krim og spenning, Samlaget, 2014) 

 Knoterud FK. Solskjærs rose (Barnebok, Cappelen Damm, 2013) 

 Den mørke porten (Krim og spenning, Samlaget, 2013) 

 Fuck off I love you (Ungdomsbok, Samlaget, 2012) 

 Orangutang! Dyrepasserne (Barnebok, Cappelen Damm, 2012) 

 Tiger! Dyrepasserne (Barnebok, Cappelen Damm, 2012) 

 Knoterud FK i hardt vær (Barnebok, Cappelen Damm, 2012) 

 Landet under isen (Fantasy, Samlaget, 2011) 

 Knoterud FK i Norway Cup (Barnebok, Cappelen Damm, 2011) 

 Harry og Ivars detektivbyrå (Barnebok, Samlaget, 2011) 

 Korea. Noveller om kjærleik (Noveller, Samlaget, 2011) 

 Knoterud FK. Vennskapskampen (Barnebok, Cappelen Damm, 2010) 

 Knoterud FK mot Gamlehjemmet Old Boys (Barnebok, Cappelen Damm, 2010) 

 Knoterud FK. Lokaloppgjøret (Barnebok, Cappelen Damm, 2010) 

 Harry og Ivar tryllar jula inn (Barnebok, Samlaget, 2010) 

 Landet under isen (Fantasy, Samlaget, 2009) 

 Harry Houdinis elefant (Ungdomsbok, Samlaget, 2008) 

 Harry og Ivar i Junaited Statesen (Barnebok, Samlaget, 2007) 

 Krølle-Knut grev seg ned til Kina (Barnebok, Samlaget, 2006) 

 Narnia-draumar (Ungdomsbok, Samlaget, 2005) 

 Den vesle kjempeboka (Barnebok, Samlaget, 2004) 

 Harry og Ivar finn opp krutet  (Barnebok, Samlaget, 2003) 

 Keeperen til Tunisia (Ungdomsbok, Samlaget, 2002) 
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