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Ny ungdomsbog om gruppepres og højreekstremisme 
fra prisbelønnet norsk forfatter 
Lars Mæhle: 'Fuck Off / I Love You' - udkommer 27. februar

"Vi var fem fyre. En ville miste kæresten. En ville søndertæve en anden. En ville dø."

Sådan indledes Lars Mæhles ungdomsbog 'Fuck Off / I Love You', der handler om 16-årige Vemund, der bor alene 
med sin mor og er forelsket i Maria. Et af hans yndlingsudtryk er 'fint med mig,' hvilket måske er en af grundene til, 
at han let bliver viklet ind i et usundt miljø, der udspiller sig omkring et træningscenter. Det er en fortælling, der 
handler om kærlighed, gruppepres, selvstændighed og racisme blandt unge og asylmodtagere.

Ungdomsbogen 'Fuck Off / I Love You' blev ved udgivelsen i 2013 nomineret til Uprisen i Norge, de unges egen 
litteraturpris.  Lars Mæhle, f. 1971, har skrevet en lang række bøger, der bl.a. er oversat til tysk og italiensk. Han har 
tidligere modtaget bl.a. Skolebibliotikarforeningens Litteraturpris og Fabelprisen for sine børne- og ungdomsbøger.

'Fuck Off / I Love You' er forfatterens reaktion på terrorangrebene i Utøya og Oslo; hans måde at få sat ekstremismen 
i scene på. En af de vigtigste ting, der er på spil i bogen, er de gruppemekanismer, der sættes i værk, når unge 
mennesker bliver draget ind i ekstreme miljøer og derefter gør ting, de senere vil fortryde. Bogen er den af 
forfatterens bøger, der har haft klart mest omtale, er blevet læst af flest unge i Norge, samt brugt mest i skolernes 
undervisning. Flere af hans ungdomsbøger er desuden lavet til film. 

"Mæhle har skrevet en vigtig ungdomsroman, der kan anbefales på det varmeste," Romsdals Budstikke

"Utroligt spændende," Dagbladet

"Er du først begyndt at læse 'Fuck Off / I Love You' kan du ikke lægge den fra dig" Nana Rise-Lynum, Norsk Barneblad

'Fuck Off / I Love You' er den første ungdomsbog, der udkommer på det nystartede forlag Vild Maskine. 
Bogen er skarpt redigeret i forhold til den norske udgave for at tilpasse historien danske forhold. 

Vild Maskine udgiver skønlitteratur af høj kvalitet, for både børn, unge og voksne, både nye titler af danske 
forfattere samt oversat litteratur. Følg maskinens udgivelser på www.vildmaskine.dk, hvor bogens forside samt 
forfatterfoto af Lars Mæhle kan hentes. Kontakt til mads@vildmaskine.dk eller tel 88370172 for aftaler om fx 
interviews eller yderligere spørgsmål.  

Lars Mæhle, 'Fuck Off / I Love You', oversat fra nynorsk af Mads Heinesen og Arko Højholt, redigeret af Mads 
Heinesen. 166 sider. Udkommer 27. februar. Distribution Dafolo. Boghandlerrabat 50 %, læseeksemplarer udleveres. 
Oversættelsen er støttet af Nordisk Ministerråd. ISBN: 978-87-992-0263-8
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