
Pelle 

Pettersen sitter på en snackbar i Oslo sentrum og vet 

han har problemer, men noe han ikke vet er hvordan 

han skal komme seg ut av dem. Noe han heller ikke vet er at 

det er flere, og mye større problemer i vente.  

Det hele begynner da han har spilt bort nesten alle pengene han fikk av moren, som alene for-

sørger familien ved å selge teaterbilletter, til å kjøpe ny bukse. Han setter seg derfor på denne 

snackbaren og kjøper en burger og en cola for resten av pengene, fordi han syns synd på seg 

selv. Og det er da hun kommer inn. Den vakreste jenta i verden. Nemlig Lena. Og med de tre 

ordene: ”Har du Fyr?” settes livet til Pelle på hode, og ting får drastiske endringer både på 

godt og vondt. Samme dag som han møter Lena får han også greie på at kameraten hans Filla, 

sammen med en kamerat, har rømt fra guttehjemmet ”Håpet,” og etterlatt seg et smadra kjøk-

ken og en bestyrer med blåveis. 

 (Utdrag, s. 25:)” Det var ikke godt og sove denne natta. Tankene kom som tornadoer i to-

hundreogtjue km i timen. Det er jo merkelig åssen det er: En dag opplever man liksom ingen-

ting, bortsatt fra å gå på skolen og ete middag når man kommer hjem. Og så dukker det plut-

selig opp dager da alt skjer på en gang. Flipperspill og tap. Lena. LENA! Og så nå til slutt, 

den dritten med filla og det knuste kjøkkenet. Denne novemberdagen hadde hvert som å kjøre 

berg og dalbane. Høy fart, og langt mellom toppen og bånn. Til slutt sklei jeg inn i en helt 

sprø drøm der filla spankulerte rundt i en helt ny dongeribukse mens han banna og steika 

over at kjøttkakene til mor mi smakte verre enn dritt. Og Lena og jeg sto å så på, mens vi heiv 

pengesedler opp i lufta. Verken Lena eller jeg hadde på oss noe ny dongeribukse. Vi hadde 

ikke på oss noe som helst.” 

Nyheten om Filla uroer Pelle og bestekameraten hans, Proffen, og de bestemmer seg for å fin-

ne kameraten før politiet gjør det. På leting etter den forsvunne Filla møter de folk som holder 

til langt nede på rangstigen på Oslos mørke side. og det ser ikke ut som hun heller har Det vir-

ker heller ikke som Lena har det særlig bra om dagen og Pelle klarer ikke å få henne ut av 

hode, etter å ha fått misstanke o at hun driver med narkotoka. Etter hvert begynner de to de-

tektivene og lure om hele greia med Lena og Filla kan ha en sammenheng, spørsmålet er 

hvordan? 
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Ingvar Ambjørnsen er en forfatter av de sjeldne. Han skildrer at 

hardt miljø og tragedier i bøkene side, og karakterene hans er var-

me, humoristiske og levende. Ordbruket hans er ofte litt på kanten og 

han skriver ord akkurat som man sier dem. Som barn var han opp-

slukt av bøker og bestemte seg i tenårene at det var forfatter han 

ville bli. Han gå først ut 7 bøker for voksne, før han begynte å 

skrive barne- og ungdomsbøker. Miljøet han skriver om kjenner 

han godt etter å ha vanket på den mørke siden av samfunnet og lært seg å kjenne narkomane, 

uteliggere og andre som har en tøff hverdag, og det er nettopp dette temaet han tar opp i boka.  

Min mening om denne boka er at den er veldig spennende og det er lett og leve seg inn i 

den. Den er skrevet med ett levende språk og du føler nesten at du kjenner personene i 

boka, spesielt Pelle. Det at det er nettopp han som forteller at som skjer er bra, slik at vi 

også får greie på hva som skjer inne i hode hans.  

Boka er svært lettlest og einer seg spesielt for ungdom fra 13 år, fordi det kan vært lett og 

kjenne seg igjen men karakterene. Men jeg oppfordrer også voksne til å lese denne boka, 

fordi alle kan ha noe å lære av den. Budskapet i boka tror jeg er:  Ikke alt er slik det ser ut 

som!  Ta vare på ”taperne” i samfunnet, de er mennesker de også, så snu ikke ryggen til 

dem. Noe som er forskjellen fra andre bøker er at hvert kapittel har en tittel som 

”beskriver” kapittelet. Terningkast:  

Privat bor Pelle i en leilighet sammen med moren, lillesøsteren og faren, som er en mislyk-

ket kunstner med håret langt nedover ryggen. Begge foreldrene har store hjerter og dørene 

deres er alltid åpne for de som trenger det Pelle har helt klart arvet 

denne godheten og stiller alltid off for de han bryr seg om uansett 

hva konsekvensene vil bli. Pelles venn, Proffen, bor i leiligheten 

under han. De er alltid sammen og stiller opp for hverandre. Kalle 

navnet skuldes at han er en ordentlig smarting og en kløpper av en 

detektiv.  
Proffen 

Pelle 
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