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Life is Strange er et vakkert narrativt
spill med elementer av pek-og-klikk,
med en unik mekanikk for å skru tiden
tilbake. Du styrer fotografi-studenten
Max som, etter en mystisk drøm om en
storm, oppdager at hun kan manipulere
tiden. Samtidig er det mye drama på
skolen - hun har sett byens rikeste og
mest populære gutt med en pistol,
bestevenninna hennes har en voldelig
og spionerende stefar, ei jente forsvant
sporløst rett før semesterstart, og noen
har sluppet en sex-video av ei jente i
klassen. Det er dystert, men det er likevel
håp og varme, og det er surrealistisk,
men likevel hjerteskjærende ekte.

KERSTIN GIER

I trilogien om Silber møter vi ei ganske
typisk tenåringsjente med en skarp tunge
og en hang til romantikk – og med svært
mystiske drømmer. Stadig vekk drømmer
hun om fire unektelig søte gutter, som
driver med skremmende ritualer på en
kirkegård. Og når hun møter guttene i
våken tilstand, vet de ting om henne som
hun aldri har snakket med noen om
– unntatt i drømme. Til tross for høy
mystikk og mye drama, er likevel boken
først og fremst morsom og
koselig.

Hvis du liker dvelende og drømmende
fortellinger hvor du blir kjent med
realistiske karakterer, eller vil ha et
ungdomsdrama fra high school med
eller uten overnaturlige undertoner, vil
du kanskje også like disse.
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LIFE IS
STRANGE

JEG HÅPER NOEN
KAN HØRE MEG
ALICE OSEMAN

Denne boka er satt i universet til den populære
tegneserien Heartstopper. Vi møter ei jente som
kun drømmer om å komme inn på et eliteuniversitet, og en gutt som lager en skikkelig nerdete
podcast. Men her er det ikke sånn at “gutt
møter jente” resulterer i kjærlighetsdrama.
I stedet får vi en varm vennskapshistorie om identitet, valgfrihet og forventningspress.

NORRA LATIN:
DRØMMENES SKOLE

SARA B. ELFGREN

Vi følger ei jente som akkurat har kommet inn på
den prestisjetunge skolen Norra Latin i Sverige,
hvor hun skal studere drama. Men studietida blir
ikke slik som hun hadde tenkt. Hun er ensom
på hybelen og sliter med å få venner på skolen
– men det er én som støtter henne. Det eneste
problemet er at han er død, og hun er enten gal,
eller så kan hun kommunisere med spøkelser.
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Rett før hun tar selvmord spiller ei jente inn en rekke kassetter som forklarer for
omverdenen hvorfor hun valgte døden. Hun sender kopier av kassettene til tolv
personer, og vi følger én av dem mens han prøver å forstå hvilken rolle han spilte
i tragedien hennes. Dette er en mørk historie, men akkurat som Life is Strange tar
den opp mange sterke temaer på en svært troverdig måte.

I dette norskproduserte spillet følger vi en
tenåringsgutt som fikk en gave og et oppdrag
av bestefaren sin rett før han døde. Gaven er et
armbånd, og oppdraget er å ta det med tilbake
til den lille øya i Nord-Norge hvor bestefaren
vokste opp. Dette er et mystisk og drømmende
spill om valg og vennskap, med en god dose
spenning og litt magi.

