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GENERELL INFORMASJON: 

Original Tittel: The Hunger Games 

Norsk tittel: Dødslekene 

Forfatter: Suzanne Collins 

Antall sider: 374 

Sjanger: Science fiction, fantasy, romantikk 

Utgivelsesår: 2008 

 

SUZANNE COLLINS: 

Suzanne Collins er en amerikansk forfatter som ble født i 1962. Hun har skrevet 

serien “The Underland Chronicles” (5 bøker fra 2003 til 2007), trilogien "The Hunger 

Games" og tre andre bøker. 

Suzanne Collins forteller at idéen om The Hunger 

Games kom til henne da hun så på TV og de forskjellige 

realityprogrammene. Hun har også fått inspirasjon fra 

den greske myten om Tesevs, der Athen ble tvunget til å 

sende ungdommer til Kreta for så å bli spist av 

Minotauros. Collins fortalte at dette var inspirasjonen til 

Panem: "Kreta sendte et veldig klart budskap: 'Rot med 

oss og vi vil gjøre noe verre enn å drepe deg; vi vil drepe 

barna dine.'" I tillegg fikk hun også inspirasjon fra 

karrieren til faren sin. Han jobbet i  Air Force, den militære flystyrken i USA. Jobben 

hans gjorde at hun fikk en bedre forståelse av sult, fattigdom og effektene av en krig. 

 

Om boka: 

The Hunger Games (på norsk: Dødslekene) ble gitt ut i 2008 av Scholastic Press 

og er den første boka i en trilogi. Boka har 374 sider og 27 kapitler. Boka er delt opp i 

tre deler med ni kapitler hver: “The Tributes”, “The Games” og “The Victors”. Boka 

har blitt utrolig populær, og skal nå bli filmatisert med Jennifer Lawrence som 

Suzanne Collins 
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karakteren Katniss. Collins har vunnet mange bokpriser for The Hunger Games 

trilogien. The Hunger Games tilhører sjangerne science fiction, fantasy og romantikk. 

Oppfølgeren til The Hunger Games, Catching Fire (Opp i Flammer), kom i 

september 2009. Mockingjay (Fugl Føniks), den tredje boken og siste boka i 

trilogien, kom ut den 24. august 2010. På kun 14 måneder, var 1,5 millioner 

eksemplarer av The Hunger Games og Catching Fire trykt i Nord-Amerika alene! The 

Hunger Games har vært på New York Times bestselger-listen i mer enn 60 uker på 

rad. Av bare The Hunger Games er over 2,9 millioner bøker i papirutgaver solgt! 

Boka er også oversatt til 26 forskjellige språk, og blir fortsatt oversatt. 

 

HANDLINGSREFERAT: 

USA ble ødelagt i en global krig. I restene av det som en gang var Nord-Amerika, 

ligger nå nasjonen Panem. Panem har 12 tettliggende distrikter som drives av den 

mektige hovedstaden Capitol. Hvert Distrikt har som formål om å dekke Capitols 

behov. Hvert Distrikt har sin egen ressurs – alt fra landbruk til diamanter. Jo lengre 

ned på tallrekken Distriktene ligger, desto fattigere er dem. Dermed er Distrikt 1 

rikest, og Distrikt 12 fattigst. 

For 74 år siden gjorde de 13 Distriktene opprør mot Capitol. De første 12 

Distriktene ble bare litt skadet, men det 13. Distriktet ble fullstendig tilintetgjort. For 

å straffe Distriktene for opprøret, arrangerer Captiol hvert år det direktesendte 

programmet "The Hunger Games" (Dødslekene). Hunger Games skal minne 

Distriktene om at de ikke skal gjøre opprør, og for å vise at motstand mot Capitol er 

nytteløst. Hvert år i Hunger Games blir en jente og en gutt mellom 12 og 18 år fra 

hvert Distrikt utvalgt til å bli "tributes" – eller tributter/deltagere. Etter at alle har blitt 

utvalgt, blir de transportert til en arena hvor de må kjempe til døden, med den siste 

levende tributten blir erklært som vinner. Arenaen kan være alt fra iskalde fjell til tørr 

ørken. Alle menneskene i Panem blir tvunget til å se på Hunger Games. Familiene til 

de utvalgte er altså nødt til å se på sin egen sønn eller datter dø i et blodig oppgjør. I 

Distrikt 1 og 2 er det sett på som en ære å bli trukket. De rikere Distriktene slår seg 
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ofte sammen som allierte, og har etter hvert fått kallenavnet "the Careers". De andre 

Distriktene har nesten aldri en sjangs. Bare to fra det fattige Distrikt 12 har vunnet 

Hunger Games før. Bare en av dem lever fortsatt. 

Historien begynner hjemme hos den selvstendige 16 åringen Katniss Everdeen. 

Hun bor sammen med moren og lillesøsteren Primrose - kalt Prim - i Distrikt 12 eller, 

"kulldrift Distriktet". De bor i den fattigste delen av byen, "The Seam", eller på norsk: 

Stollen. Katniss vil gjøre alt for at søsteren hennes ikke skal bli skadet. 

Da Katniss var elleve år, ble faren hennes drept i en gruveeksplosjon. Moren 

hennes gikk inn i en dyp depresjon, og var ikke i stand til å ta vare på verken Katniss 

eller Prim. Katniss ble nødt til å jakte ulovlig for å skaffe mat. Hun møtte Gale 

Hawthorne ("Storm" på norsk) i skogen da de var små, og har siden vært bestevenner. 

Da Katniss skulle si navnet sitt til han for først gang, trodde Gale at hun sa "Catnip", 

og han har kalt henne det siden som et kallenavn. Det Katniss ikke vet, er at Gale har 

vært forelsket i henne i mange år. 

Det er "The Reaping" – eller uttaksdagen. Det skal bli trukket om hvem som skal 

delta i den 74. Hunger Games. Da Effie Trinket fra Capitol trekker fra bollen med alle 

navnene i, er heldigvis det ikke Katniss. Det er Primrose Everdeen. I panikk, melder 

Katniss seg frivillig for å ta Prims plass. Gutten som blir trukket er Peeta Mellark, en 

gutt som hadde gitt Katniss to brente brød da de var små. Brødene var litt svidd, så 

han fikk egentlig beskjed om å kaste dem. Hvis ikke det hadde vært for brødene, 

hadde familien til Katniss sultet ihjel. Brødene ga de også håp og motivasjon til å gå 

videre. Katniss husker Peeta som "the boy with the bread". 

Katniss sier farvel til moren og søsteren sin, og lover Prim at hun skal komme 

tilbake. Like før hun skal dra får hun en "mockingjay" brosje (en mockingjay, eller en 

spottekråke på norsk, er en fugl som er krysning av en mockingbird og en jabberjay – 

en fugl som kan repetere alt man sier). Det Katniss ikke vet er at denne brosja skal få 

en stor betydning senere. Katniss og Peeta blir transportert til Capitol, sammen med 

deres mentor, Haymitch Abernathy – en av de to tidligere vinnerne av Hunger Games 

som kommer fra Distrikt 12. Da han vant Hunger Games, fikk han penger som kunne 

vare livet ut. Istedet brukte han opp alle pengene sine på alkohol. Han er en ganske 
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dårlig mentor siden han alltid er full. Haymitch har som oppgave å skaffe dem 

sponsorer og om å lede dem best mulig. Han forteller Katniss og Peeta om de 

tidligere vinnerne og om forskjellige strategier. 

Da de ankommer Capitol, møter Katniss stylisten sin, Cinna, og hennes "prep 

team": Flavius, Venia og Octavia. Cinna kler henne i en heldekkende sort drakt, som 

hun får vite senere, er helt lik Peetas. De får også får helt like kapper som står i 

flammer. Etter at Panem har sett alle deltagerne, gir de Katniss kallenavnet "the girl 

on fire". 

Neste dag blir alle tributtene ført til et treningssenter under jorda. Der skal de bo og 

trene inntil "the Gamemaker's" vurdering. Da skal hver deltager vise sine beste 

ferdigheter, og få en karakter fra 0 til 12, der 12 har høyest verdi. Den karakteren man 

får kan ødelegge eller redde muligheten din for å få sponsorer. Sponsorene kan sende 

deg ting når du deltar i Hunger Games, og du kan få ting som mat, medisin og 

verktøy. Siden rekkefølgen på når du skal vise deg fram er etter Distriktene, er 

Katniss den siste som skal vise seg fram. Hun ankommer rommet med Gamemakerne, 

og ser at de er fulle. Hun tar opp en pil og bue, siden det er hennes største talent, og 

skyter et utrolig pent skudd, men ingen legger merke til henne. Hun blir fornærmet og 

skyter et eple ut av munnen på en stekt gris som ligger på spisebordet til 

Gamemakerne. Gamemakerne blir stumme og Katniss går ut fra salen uten å si et ord. 

Senere på kvelden kommer resultatene opp, og til Katniss' overraskelse frå hun 11 

poeng, den beste poengsummen av alle deltagerne! 

Dagen etter resultatene, er det klart for intervjuene. Katniss blir sminket og Cinna 

kler henne opp i en fantastisk juvelbelagt kjole. De skal bli intervjuet av Caeser 

Flickerman – den faste intervjueren i Hunger Games. Etter Katniss' intervju, er det  

Peetas tur. Han forteller han at han er forelsket i Katniss – foran hele Panem! Katniss 

blir stum og tror det bare er et knep for å få publikums støtte og flere sponsorer. 

 

Dagen er her da den 74. Hunger Games skal begynne. Alle deltagerne får en 

sprøyte, så Capitol kan se hvor dem er til en hver tid. Deltagerne står på hver sin 

plattform. De står der mens tiden blir telt ned. Etter at startpistolen går, får de 60 
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sekunder på å komme seg vekk fra plattformen. Hvis ikke, blir de sprengt i filler. Det 

første som skjer etter at alle har forlatt plattformene sine, er at de står foran 

Cornucopiaen – et stort, gyllent overflødighetshorn som er fullt av ting man trenger. 

Katniss ser en bil og bue som hun vil ha, siden det er hennes sterkeste ferdighet. 

Pistolen går, men rett før møter hun blikket til Peeta, noe som distraherer henne. Jenta 

fra Distrikt 1 får et forsprang og griper tak i pil og buen før Katniss. Katniss og Peeta 

løper hver sin vei, uten å ane om hvor den andre er på vei. Hun kommer i et slagsmål 

med en gutt om en oransje tursekk, men slagsmålet ender da gutten blir drept av 

Clove, jenta fra Distrikt 2. Katniss blir nesten drept ved Cornucopiaen da Clove 

kaster en kniv mot henne. Katniss klarer å beskytte seg med sekken hun har klart å 

skaffe seg. 

I løpet av de neste dagene går Katniss lengre og lengre inn i skogen, så langt vekk 

fra Cornucopiaen som mulig. Hun sover i toppen av trær, men blir mer og mer sliten 

for hver dag pga. mangel av vann. Like før hun dør av tørst, ber hun Haymitch om å 

sende henne vann. Ingenting skjer, og hun skjønner at han ikke sender det fordi hun 

er nærme en vannkilde. Katniss skal prøve å kamuflere den oransje sekken sin, og 

finner en liten dam som hun kunne drikke av. 

Neste dag våkner Katniss av en brann. Gamemakerne har laget den fordi de trodde 

at publikum kjedet seg. Hun blir hun tvunget til å løpe avsted fordi ildkuler blir kastet 

mot henne. Hun overlever, men får brannsår på hendene og et alvorlig sår på leggen. 

Hun blir vekket neste dag av fottrinn, som kommer fra "the Careers". De består av 

seks personer. Det er Glimmer og Marvel fra Distrikt 1, Clove og Cato fra Distrikt 2, 

jenta fra Distrikt 4 og, til Katniss' overraskelse, Peeta. De jager henne opp i et tre. 

Cato prøver å klare opp, men han faller ned igjen fordi han er så kraftig bygd. Siden 

alle er for tunge til å klatre opp, telter de under henne og venter på at hun skal komme 

ned. Mens Katniss sitter i treet, får hun øye på noen andre i et tre ved siden av. Det er 

jenta fra Distrikt 11, Rue. Rue peker på et punkt over Katniss. Det er et vepsebol. Det 

er ikke vanlige vepser i det, men tracker jackers – muterte veps. Hvis noen forstyrrer 

bolet, sporer de ned den som har gjort det. Derfor har de fått navnet "tracker jacker". 

De ble blant annet brukt som våpen under opprøret. Hvis man blir stukket kan man 
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dø, bli gal, eller begynne å hallusinere kraftig. Katniss kutter ned bolet med en kniv, 

og tracker jackerne angriper Careerene. Alle blir hardt skadd – inkludert Katniss – og 

Glimmer og jenta fra Distrikt 4 dør. Katniss griper tak i pil og buen og slipper unna, 

ved hjelp av Peeta, som tydeligvis fortsatt er på "hennes" lag. 

Giften fra tracker jackerne har gått over, og Katniss foreslår en allianse med Rue. 

Rue minner Katniss om Prim, både i alder og i oppførsel. Katniss og Rue finner ut at 

Careerene har et stort matlager, og de bestemmer seg for å ødelegge det. Mens Rue 

distraherer de som holder vakt, sjekker Katniss ut leieren til Careerene. Hun finner ut 

at matlageret er beskyttet av landminer, og skyter ned et eple fra toppen av lageret, så 

det utløser minen. Nesten all maten er ødelagt i eksplosjonen, og Katniss' venstre øre 

blir skadet. Katniss løper for å finne Rue. På forhånd hadde de gitt hverandre en 

melodi, så de kunne holde kontakten. Katniss plystrer ut melodien, og mockingjays 

sender melodien videre inn i skogen. Rue skriker etter Katniss, og hun vet at noe er 

galt. Hun finner Rue fanget i et nett, med den ene armen hennes utenfor. Gutten fra 

Distrikt 1, Marvel, kaster et spyd mot Rue, og treffer henne i magen. Katniss dreper 

Marvel i sinne, og setter seg ned ved siden av Rue. Hun synger "the Valley Song" for 

Rue (sangen blir også kalt "Rue's Lullaby" etter Hunger Games). Mens Katniss 

synger sangen, dør Rue. Katniss dekorerer Rue med blomster og gjør en farvel gest 

som man gjør i Distrikt 12. Senere, er det sagt at dette var en handling som trosset 

Capitol. Katniss tar Rue og Marvel sine ryggsekker mens hun beveger seg bort fra 

likene, som et luftfartøy kommer og henter. En gave faller ned fra himmelen til 

Katniss, som inneholder et halvmåneformet brød med frø – en gave fra Distrikt 11.   

Det blir annonsert at to deltagere fra samme Distrikt kan vinne. Det betyr at både 

Katniss og Peeta kan vinne! Katniss leter etter Peeta, og finner han kamuflert i en elv. 

Han har et stygt sår på leggen som han fikk av Cato da han lot Katniss rømme. 

Katniss prøver å hjelpe han, men uten lykke. Katniss later som om hun er forelsket i 

Peeta, så hun kan få mer tillit hos publikum. De får vite at de kan gå til en "fest" for 

de seks gjenværende tributtene. Der ligger noe som hver tributt trenger mest, blant 

annet en medisin som kan redde Peeta. Katniss løper for å få tak i den før noen av de 

andre tributtene gjør det. "Foxface" – jenta fra Distrikt 5 – tar tak i sekken sin først, 
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som er merket med 5. Da Katniss løper for å hente sin sekk, kaster Clove en kniv mot 

henne, men bommer. Clove kaster seg over Katniss, og begynner å skjære Katniss' 

ansikt sakte og smertefullt. Rett før Clove skal kutte henne, dreper Thresh (gutten fra 

Distrikt 11) henne. Thresh sparer Katniss fordi hun tok var på Rue, hans Distrikt 

partner,. Katniss griper tak i medisinen, og løper tilbake til Peeta. Hun gir han 

medisinen og besvimer. I dagene som følger, bor Katniss og Peeta sammen i ei grotte. 

Thresh blir drept av Cato. Foxface dør da hun stjeler og spiser "Nightlock", et dødelig 

bær som Peeta har samlet, uten å vite at det er dødelig. 

 

Nå er det bare Katniss, Peeta og Cato som står igjen levende. Elven som ligger ved 

siden av grotta til Katniss og Peeta, tørker ut. Det er et tegn på at Katniss, Peeta og 

Cato skal samle seg ved innsjøen ved siden av Cornucopiaen. Da de er fremme, ser 

de Cato komme løpende mot dem, jaget av muterte ulver. Ulvene minner om de andre 

døde deltagerne fordi de har helt like øyner som dem. Katniss, Peeta og Cato blir jagd 

til toppen av Cornucopiaen, der hvor Cato ramler ned til ulvene. Han dør ikke med en 

gang, fordi han har en sterk rustning. Katniss og Peeta blir nødt til å høre på at Cato 

blir torturert hele natten. Cato klarer å drepe alle mutantene, og ber Katniss om å 

drepe ham, noe hun gjør. Claudius Templesmith – lederen av Gamemakerne – 

annonsere at det er enda en regelendring; at det bare kan være en vinner igjen, noe 

som tvinger Katniss og Peeta til å drepe hverandre. I stedet, truer begge med 

selvmord ved å spise Nightlock, i håp om at Gamemakerne vil ha to vinnere isteden 

for ingen. Det fungerer, og Katniss og Peeta blir erklært vinnere av den 74. Hunger 

Games. 

Haymitch forteller Katniss at Capitol er sinte på henne fordi hun lyste opprør da 

hun trosset Capitol og lurte Gamemakerne med bærene. Hun prøver å overbevise alle 

med at hun bare gjorde det fordi hun var stormforelsket, og ville bare beskytte hennes 

og Peetas framtid. Hun forteller Peeta at hun visste når Haymitch ville sende henne 

sponsorgaver, fordi hun klarte å tenke taktisk. Peeta blir knust da han hører at hans og 

Katniss' forhold bare var et knep for å få tillit fra publikum, selv om Katniss er 

usikker på sine følelser for ham. Boka slutter med at de er på vei hjem til Distrikt 12 
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med tog, og at Katniss og Peeta holder hender på vei ut – én siste gang, for publikum. 

 

VIRKEMIDLER: 

Suzanne Collins har skrevet The Hunger Games i preteritum. Hun skriver fra 

Katniss' synspunkt – jeg-person. Collins skriver mye om tankene til Katniss og 

hvordan hun ser ting. Hun bruker ikke så mye frampek, men mange symboler! Et 

eksempel på et symbol er "the mockingjay pin" (en spottekråke brosje) –  brosja som 

Katniss mottar før hun skal til arenaen. Den har en stor betydning, ikke bare i denne 

boka, men også i de to neste bøkene. De to brødene er også symboler. Da Peeta ga 

dem bort, ga det håp til Katniss og familien hennes. Spenningskurven i boka er på 

topp hele tiden, det blir aldri kjedelig! Høydepunktet tror jeg er når selve Hunger 

Games skal starte, eller da Katniss skal sprenge matlageret til de andre tributtene. 

Collins klarer å ende hvert eneste kapittel spennende, sånn at man har lyst til å lese 

videre. Historien foregår i kronologisk rekkefølge, men i starten av boka bruker 

Collins mye tilbakeblikk. Tilbakeblikkene gir oss et innblikk i Katniss' barndom og 

om hvordan Panem fungerer. Beskrivelsene er ganske enkle, og du får et ganske klart 

bilde om hvordan alt ser ut, som for eksempel Distrikt 12. Collins beskriver personer 

grundig første gang de blir presentert – direkte personbeskrivelse. Hvis man møter 

den personen igjen, beskriver hun dem heller gjennom ting de gjør – indirekte 

personbeskrivelse. 

 

PERSONSKILDRING: 

 

Katniss Everdeen: 

16 år gamle Katniss Everdeen ble født den 8. mai. Hun har grå øyne, sort/brunt rett 

hår (som ofte er flettet), har oliven hud og er ganske spinkel og tynn. Et typisk "The 

Seam" utseende. Collins har fortalt at Katniss har en sørlig aksent, som mest 

sannsynlig kommer av at Distrikt 12 ligger der hvor Appalachene tidligere lå. 

Katniss er selvstendig og sterk. En av grunnene til at hun er blitt så fysisk og 



11 

psykisk sterk er oppveksten med farens død, sult og morens depresjon. Hun tåler både 

hardt arbeid og motgang. Katniss vil beskytte dem hun elsker, uansett hva 

konsekvensene er for henne. Hun er ikke god på å tolke følelser – for eksempel Gales 

hint om at han er forelsket i henne. Hun er ganske innadvent siden hun ikke forholder 

seg så veldig med andre mennesker. Hun planlegger å verken bli gift eller få barn, en 

av grunnene til det er at hun ikke vil at de skal bli trukket ut til Hunger Games. 

Etterhvert lærer hun at det finnes viktigere ting enn å overleve. 

 

Peeta Mellark: 

Peeta er også 16 år. Han har blå øyne, er middels høy og har askeblondt hår som 

faller over pannen hans. Han har amputert det venstre beinet sitt, og bruker et kunstig 

bein i stedet. Han måtte amputere det etter Hunger Games, da Cato kuttet et dypt sår i 

låret hans. 

Peeta er snill, forsiktig og modig. Hvis han eller noen han er glad i, blir truet, kan 

han sloss som en gal. I tillegg er Peeta karismatisk, utadvent, overbevisende og en 

"publikum elsker". Han er god i strategi, en veldig god løgner og er, i motsetning til 

Katniss, flink til å holde på hemmeligheter. Man får veldig fort sympati for Peeta. 

Han har ikke slitt like mye med sult i oppveksten som Katniss, siden han er sønnen til 

bakeren i Distrikt 12. 

 

Gale Hawthorne: 

Gale har samme trekk som Katniss ("The Seam" utseende); oliven hud, svart hår, 

grå øyne. I tillegg er han også høy og tynn. Han er to år eldre enn Katniss, altså 18 år. 

Han kan bli fort sint, men er flink til å ha kontroll. Katniss beskriver han som "en 

opprører siden fødselen". Dessuten er Gale veldig beskyttende mot Katniss og hennes 

familie, siden de har vært bestevenner i flere år. Han er forelsket i Katniss, selv om 

han fungerer mer som en venn. Lik Katniss, har han også mistet faren sin. Det er en 

av grunnene til at han mener alt Capitol står for, er galt og feil. 

Selv om Gale ikke er så mye med i boka som Katniss og Peeta, "er" han fortsatt der. 

Katniss tenker mye på han, og barndommen som han og Katniss har tilbrakt sammen 

har Collins skrevet en god del om. 
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Andre karakterer: 

–  Haymitch Abernathy er en av de to tidligere vinnerne av The Hunger Games 

som kom fra Distrikt 12. Haymitch deltok i den andre "Quarter Quell" – en spesiell 

Hunger Games som er hvert 25. år. I den Quarter Quellen måtte fire tributter fra hvert 

Distrikt delta isteden for to. Da han vant, flyttet han til "Victor's Village" (et sted i 

Distrikt 12 hvor vinnerne av The Hunger Games flytter inn) og brukte han opp alle 

pengene som han fikk på alkohol. En annen grunn til at han begynte å drikke er tapet 

av familien hans da de ble drept av President Snow. De ble drept av Snow på grunn 

av at Snow mente at da Haymitch brukte Arenaen som et våpen, var det et signal på 

opprør. 

Haymitch er gretten og ofte full, så det er ikke ofte man forstår hva han sier. Det er 

få ganger man får se Haymitch edru. Han er ofte sarkastisk og uvennlig. Katniss kan 

forstå hva Haymitch ville sagt til henne i ulike situasjoner, og kan dermed "snakke" 

med han under Hunger Games. Han får ikke sove om natten på grunn av mareritt som 

er knyttet til Hunger Games, derfor sover alltid med en kniv som en beskyttelse. 

 Effie Trinket er fra Capitol, og er eskorten for Distrikt 12, som årlig trekker 

deltagerne til Hunger Games. Hun har en vennlig side, selv om hun kan virke bestemt 

og streng. Effie er veldig opptatt av manerer og at folk skal oppføre seg ordentlig. Det 

er en av grunnene som viser at hun er en  perfeksjonist og ekstremt punktlig. Hun har 

stort, rosa og krøllete hår. I tillegg er hun ganske ung, siden hun forteller at hun vil bli 

forfremmet til et bedre Distrikt, noe som viser at hun er ny i yrket. 

 Moren til Katniss, Mrs. Everdeen, bodde først i "The Merchant" området da 

hun var liten. Derfor har hun askeblondt hår og blå øyne (Prim har fått hårfargen og 

øynene hennes). Hun var elsket av alle, og hjalp ofte faren sin med apotekbutikken 

han drev. Dermed ble hun en ekspert på medisiner osv. Mr. Mellark, Peetas far, var 

forelsket i Mrs. Everdeen. Han hadde alltid ønsket å gifte seg med henne, men hun 

giftet seg isteden med Mr. Everdeen, en kullgruvearbeider fra The Seam. Da hun 

giftet seg med han visste hun at hun var nødt til å gi opp alt for å gifte seg med han. 

Hun måtte gi opp familien, vennene og huset sitt. Etter at hun hadde giftet seg med 

han, flyttet de sammen til det fattigste strøket, The Seam. Da Mr. Everdeen døde, ble 
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hun helt knus. Hun hadde allerede fått to barn med han før han døde, Katniss og 

Primrose Everdeen. Mrs. Everdeen gikk inn i sin egen verden, og glemte å ta vare på 

barna sine. Dette er en av grunnene til at Katniss ble nødt til å jakte ulovlig. Det 

eneste Mrs. Everdeen gjorde i sin depresjon, var å pleie de syke. Katniss hater moren 

sin for at hun ikke tok vare på henne og Prim. 

 Lederen av Panem, President Coriolanus Snow , har hatt makten i over 25 år. 

Han er ond, grusom og streng. Han er ikke redd for å torturere eller drepe mennesker 

som han ikke liker. 

 

MILJØSKILDRING: 

Collins bruker mye kontraster når hun skriver. Et eksempel er Capitol og Distrikt 

12. Capitol er fargerikt, og folk er rike, mens Distrikt 12 er grått og fattig. Det er store 

klasseskiller. De i Capitol har alt – mens de i Distrikt 12, som er det fattigste 

Distriktet, har nesten ingenting. 

 

Distrikt 12: 

Distrikt 12 er det fattigste av alle Distriktene i Panem. Det ligger der hvor 

Appalachene tidligere lå. Distrikt 12 driver kulldrift for Capitol. De fleste menn 

jobber med kulldriften, og mange er drept av gruveeksplosjoner; sånn som Katniss' 

og Gales fedre. Distriktet i seg selv er delt i to områder med to forskjellige sosiale 

klasser. Det er lett å skille de to områdene etter utseendene: de fra “the Seam” har 

oftest mørkt hår, grå øyne og oliven hud, mens de fra “the Merchant” har vanligvis 

askeblondt hår og blå øyne. Distrikt 12 er sterkt rammet av sult. En av grunnene til 

mangel på mat er de lokale Capitol autoritetene – ordføreren og “the Peacekeepers” – 

som er styrt av strenge Panem lover. Folk eier nesten ingenting, så vidt et hus. 

Gjerdet rundt Distrikt 12 er ofte uten elektrisitet, så dermed kan Katniss og Gale jakte 

på mat til familiene sine eller å skaffe penger ved å selge hva de har fanget. De kan 

selge fangsten på “the Hob”, det svarte markedet som ligger ved et gammelt kull 

varehus. Det er på en måte et torg, og innbyggerne selger ting der ulovlig. "Victor's 
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Village" – eller Vinnerlandsbyen – er også et annet område av Distrikt 12. Det er lite, 

og et område utenfor "sentrum". Der flytter alle de tidligere vinnerne Hunger Games. 

Alle de andre Distriktene har også sine egne Vinnerlandsbyer. I forhold til de andre 

husene som ligger i Distrikt 12, er disse store og ordentlige. 

"The Seam" (Stollen) er slumområdet i Distrikt 12, og er mest sannsynlig det 

fattigste stedet i hele Panem. Der bor blant annet Katniss og familien hennes. Det 

ligger ved grensen av Distrikt 12, ved siden av et gjerde som skiller dem fra ville 

skoger og det tidligere Distrikt 13. Mesteparten av familiene lever i fattigdom. Nesten 

alt i denne delen av Distriktet er dekket av et lag med kullstøv. Folk som bor i "the 

Seam" har et ganske likt utseende; oliven hud, går øyne og svart hår (sånn som 

Katniss og Gale). 

"The Merchant" er et annet område som ligger i Distrikt 12. Det er definitivt et 

hakk opp fra The Seam. De som bor der er blant annet ordføreren og familien hans. 

Kjøpmennene bor der, inkludert Peetas familie. Mange handler og kjøp foregår i The 

Merchant. Utseende av de som bor der skiller seg ut fra de som bor i The Seam; de 

fleste har askeblondt hår og blå øyne (sånn som Peeta). 

 

Arenaen: 

Arenaene til de forskjellige Hunger Games varierer fra år til år. Den kan inneholde 

alt fra tropisk skog til iskalde fjell. Et år var det en stor aktiv vulkan som drepte alle 

bortsett fra en deltager. En annen gang, da Haymitch deltok, var det vakre enger som 

var giftige. Haymitch klarte å finne enden av arenaen, og brukte det som et våpen mot 

de andre tributtene. Hver eneste arena har et usynlig "gjerde" som skal holde 

tributtene på selve arenaen. Hvis man er nær den, får man et elektrosjokk og blir 

kastet tilbake. Hvis man er uheldig kan man til og med dø. 

Arenaen til den 74. Hunger Games bestod for det meste av skoger, enger, elver, 

grotter, et hvetefelt og en innsjø. Ingen vet hvor på kartet arenaen befinner seg. Denne 

arenaen var kjedelig i forhold til de arenaene som har vært, men var i tillegg veldig 

stor. Da deltagerne ankom arenaen, var det en stor skog til venstre for seg, mens på 

høyre side var en stor innsjø. Foran dem var en enorm slette som hadde en brå slutt. 

Noen gjettet på at det enten var en bratt skråning eller en klippe etter sletten. Det var 
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ulike mutasjoner i arenaen: tracker jackers, mockingjays og ulvemutanter. Det er ikke 

bare mutanter som eksisterte i arenaen; men også harer, fugler og andre dyr. 

Foran alle tributtene var det et stort overflødighetshorn – eller Cornucopiaen. Det 

var et stort, gyllent horn som hadde en form som en kjegle med en buet hale. 

Cornucopiaen har vært på arenaen i hver eneste Hunger Games. Munnen til 

Cornucopiaen var rundt 6 meter høy, og var fylt med forskjellige gjenstander som kan 

hjelpe deltagerne. Det inneholdt klær, våpen, mat, medisin m.m. Cornucopiaen er 

kjent for å være åstedet for et blodbad i begynnelsen i hvert Hunger Games. Det 

ligger ikke bare ting i selve Cornucopiaen, men også på bakken rundt den. De kan 

også være verdifulle, men jo nærmere du kommer selve Cornucopiaen, jo mer 

hjelpsomt og nyttig blir tingene. 

Under Hunger Games befant Katniss seg for det meste i skogen, derfor var det 

skogen vi fikk flest beskrivelser om. Skogen hadde høye trær, noen få dammer og et 

par elver. Et stykke inn i skogen var det en steinrøys (eller en grotte) som Katniss og 

Peeta senere gjemte seg i. 

 

TEMA/BUDSKAP: 

Temaet i The Hunger Games er blant annet fattigdom, kontroll, overlevelse, makt, 

enorme klasseforskjeller og undertrykkelse. Temaet kan også være om 

enkeltpersonene som tør i stå imot Capitol. The Hunger Games tar for seg mange ting 

som kan gå galt i et samfunn; krig, sult, vold osv. The Hunger Games har, som de 

fleste andre bøker, en kamp mot det gode og det onde. Capitol er det onde, fordi de 

har all makten og styrer landet på en feil måte. Jeg tror Distrikene representerer det 

gode, siden de er imot Capitol og er gode mot hverandre. 

Det er vanskelig å si hva som er budskapet i The Hunger Games. Jeg tror faktisk at 

boka ikke har et spesielt budskap – jeg tror Collins har fokusert mer på tema og moral, 

hvis ikke hun har "blandet" det sammen. Hvis det skulle vært et budskap, kunne det 

ha vært opprør, eller om å kjempe sammen mot en makt som har all kontroll over et 

samfunn. Det kunne også vært å vise at kampen mot det gode og det onde aldri tar 
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slutt, at det vil alltid eksistere i samfunnet. Noe av det som eksisterer i The Hunger 

Games finnes idag, bare at Collins har skrevet det om. Et eksempel er ressursene som 

Distrikene har fått utdelt. Det er feil fordelt, slik at noen blir rike på sine ressurser, 

mens andre ikke. Sånn er det på en måte idag også, og kanskje det vil bli mer av det i 

fremtiden? En av grunnene til at Capitol sender ut barn i arenaen er at de skal vise at 

de har all makten, og at det er nytteløst å gjøre motstand. Når de sender ut barna til 

folk, tør ikke menneskene å gjøre opprør. 

 

VURDERING OG ANBEFALING: 

Jeg virkelig elsker The Hunger Games! Jeg har lest trilogien to ganger, en gang på 

norsk og en på engelsk. Jeg kommer sikkert til å lese dem enda en gang. Selv mener 

jeg at den første boka – den jeg har skrevet om nå – er den beste. I de to neste blir den 

mørkere og mer dyster, selv om denne er også ganske “alvorlig”. Jeg vil anbefale den 

til alle som liker fantasy, science fiction og romantikk. Bøkene passer vel best for 

ungdommer, men jeg har sett voksne menn som også har lest den! 

Det er alltid noe "nytt" mellom linjene. Den er overraskende bra oversatt, men da 

jeg leste den på engelsk var den helt klart bedre. Jeg tror det var en av de første 

bøkene jeg leste på engelsk og den har inspirert meg så mye at siden har jeg bare lest 

bøker på engelsk! 
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