
GGyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmáárraa  íírrnnii  nneemm  mmiinnddiigg

eeggyysszzeerrûû  ffeellaaddaatt,,  nneemm  ccssaakk  kköönnnnyyeedd  ééss

vviicccceess  ddoolloogg  ––  bbáárr  ssookkaann  hhiisszziikk  aazztt  ––,,

hhaanneemm  nnaaggyy  ffeelleellõõsssséégg..  ÖÖnn  aabbbbaa  aa  ttíí--

ppuussbbaa  ttaarrttoozziikk,,  aakkiikk  vvaalllljjáákk,,  hhooggyy  mmoorráálliiss

üüzzeenneetteekkeett,,  kköövveetteennddõõ  vviisseellkkeeddééssii  mmiinn--

ttáákkkkaall  kkeellll  mmeeggttöölltteennii  eeggyy  iillyyeenn  kköönnyyvveett??

Nem, nem foglalkozom morális kérdések-

kel a könyveimben. Egyszerûen csak írom,

vagyis úgy írom a történeteket, ahogy ér-

zem. A legtöbb szereplõm esélytelen, hát-

rányos helyzetû figura. Nem jobb emberré

próbálom meg átalakítani az olvasóimat,

de jobb olvasóvá mindenképp. Néha már

az is remek érzés, ha belemerülhetek egy

izgalmas és szórakoztató sztoriba. De

azért az is igaz, hogy a legtöbb történet-

nek van valamennyi alapvetõ morális üze-

nete, még akkor is, ha nem direkt szusza-

koltuk bele.

MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  mméérrhheettõõ,,

hhooggyy  aa  ffiiúúkk  nneemm  oollvvaassnnaakk  aannnnyyiitt  ééss  kkeevvee--

sseebbbbeenn  iiss  oollvvaassnnaakk,,  mmiinntt  aa  lláánnyyookk..  AAzz  öönn

hhaazzáájjáábbaann  iiss  hhaassoonnllóó  aa  hheellyyzzeett??  MMiitt  ggoonn--

ddooll,,  mmii  lleehheett  eennnneekk  aazz  ookkaa??

A fiúk Norvégiában is kevesebbet olvas-

nak, mint a lányok. Ezért annyira fontos,

hogy olyan könyveket adjunk nekik, amiket

valóban élvezni tudnak. Szerzõként, alko-

tóként feladatomnak tekintem, hogy minél több fiút rávegyek arra,

hogy olvassanak könyveket. Szerencsére azt tapasztalom, hogy ez

teljesen mûködik, meg lehet õket szólítani.

AAhhooggyy  oollvvaassoomm,,  sszzeerreett  iisskkoolláákkbbaa  eellmmeennnnii,,  ttaalláállkkoozznnii  aa  ggyyeerreekkeekkkkeell..

MMiitt  ttaannuull  ttõõllüükk  iillyyeenn  aallkkaallmmaakkkkoorr??  AAzz  éélleett  nnaaggyy  ddoollggaaiirróóll  bbeesszzééllggeett--

nneekk,,  vvaaggyy  iinnkkáábbbb  aa  ssaajjáátt  vviilláágguukkrróóll??  KKöönnyyvveekkrrõõll??  KKééssõõbbbb  bbeeééppííttii  aa

sszzeerrzzeetttt  ttaappaasszzttaallaattookkaatt  aazz  íírráássaaiibbaa??

Íróként nagyon fontosak ezek a találkozások számomra. Igen, egy

csomó dolgot tanulok tõlük, és azokat bele is teszem a könyveimbe.

De ami fontosabb, az az, hogy õk nagyon õszinték. Egybõl elmond-

ják, ha valami nem mûködik. Nem nevetnek, ha valami nem vicces.

A felnõttek inkább udvariasságból reagálnak, nem szívbõl.

ÖÖnn  sszzeerriinntt  mmiillyyeenn  eeggyy  ttiippiikkuuss  ffiiúú  ttöörrttéénneett??  MMááss  aa  ttéémmaavváállaasszzttááss,,  aa

nnyyeellvveezzeettee,,  aa  kkaarraakktteerreekk??

A fiúk hajlamosak azokat a könyveket kedvelni inkább, amelyek fiúk-

ról szólnak. A lányok nem válogatnak; mindkét nemrõl hajlandók ol-

vasni. A legtöbb fiú szereti a feszültséget, és gyakran szembesíte-

nek azzal, hogy a kisebb korosztályna szánt könyvek „túl puhák”,

dedósok. Õk is egy jól megírt, baromi izgalmas „hrillert” akarnak,

pont ugyanúgy, ahogy a felnõttek is egy izgatott várakozással teli

utazás akarnak megélni krimiolvasás közben.

AA  mmaaggyyaarr  kkiiaaddáásstt  PPáávvaaii  TTaammaarraa  iilllluusszzttrráácciióóii  ddíísszzííttiikk..  MMeennnnyyiirree  ttaallááll--

kkoozzootttt  aa  kkééppii  vviilláágg  aazz  öönn  áállttaall  mmeeggáállmmooddoottttaall??  FFoonnttoossnnaakk  ttaarrttjjaa,,

hhooggyy  aa  hhéétt,,  vvaaggyy  aa  ttíízz  éévv  ffeelleettttiieekknneekk  sszzóóllóó  kköönnyyvveekk  iiss  iilllluusszzttrráállvvaa

lleeggyyeenneekk??

A Huber-könyvek tele vannak humorral, a borító jól reflektál erre. 

A belsõ képeket még nem láttam, de ha olyanok, mint a címlap, ak-

kor nagyon rendben van, mert az remekül néz ki. Az évek során Hu-

bert sokféleképpen volt már illusztrálva, két homlok egyenesen más

norvég kiadás van, és a különbözõ fordítások újabb és újabb verzió-

in túl még a tévé számára animált epizódok is másmilyenek. Az il-

lusztráció, a jó illusztráció fontos minden korosztálynak, és nagyon

szerencsés vagyok, hogy már eddig is sikerült a legjobbak közül jó

néhánnyal együttdolgozni.
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