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redaktørerne 
 
Her får I skoleårets sidste udgave af BLANK! Vi håber, I nyder det gode sommervejr, 
og når der udenfor er genskin på mobilens overflade, kan I nyde denne fysiske udgave 
af BLANK. Der er lidt af hvert i bladet - alt fra de famøse hueregler til Madhjørnet til 
spændende anmeldelser af bøger og anbefalinger til film. Så find læsebrillerne frem og 
sæt dig endelig godt til rette! 
 
På vegne af redaktionen: 
 
 

God læselyst! 
 

Charlotte Rackham Håkansson, 2.a, chefredaktør og korrekturlæser 

Emma Kristine Taudal Andersen, 2.a, chefredaktør og layouter 
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Redaktionen 
 
 
 
 

Charlotte Rackham Håkansson, 2.a, chefredaktør og korrekturlæser 

Emma Kristine Taudal Andersen, 2.a, chefredaktør og layouter 

Kirstine Skovrider Koch, 2.ey, layouter 

Magnus Handberg Alstrup, 3.x 
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Huen over alle huer: 
Studenterhuen! 

 
Nu er tiden endelig kommet! Efter tre år med stress over afleveringer, lektier, der 
ikke nødvendigvis er blevet læst, og fester, der har fjernet de “overflødige” 
hjerneceller, er du nu nået frem til studenterugen. Godt klaret! 

Når den sidste eksamen er overstået, og huen er på, er det almindeligt kendt, at en 
lang række regler og stolte traditioner vedrørende huen gør sig gældende. I stedet for 
at du skal tro på dine venner, der tvivlsomt har helt styr på samtlige regler, har vi i 
BLANK gennem flere år samlet sammen på hueregler. Denne artikel indeholder 31 
skønne (og mindre skønne) regler for, hvordan du skal dekorere din nye hue (husk, at 
hvert et hak, hver en plet og hver en streg, I får lavet i og på huen, ikke er en 
forringelse af den men derimod et minde om den sidste uge med jeres klasse), og 
måske du bliver inspireret til aktiviteter, du og dine venner kan lave i studenterugen? 

 
BLANK præsenterer hermed de famøse hueregler: 

 

Om held og uheld: 
1. Når huen lige er kommet i din besiddelse, men du endnu IKKE har været oppe til 
din sidste eksamen, må du ikke påføre dig hverken din egen eller andres huer. 
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Overtro siger, at man ved at påføre sig huen før tid ikke bliver student. Skulle dette 
hænde alligevel, kan det ophæves ved at hoppe baglæns over huen. 

2. Traditionen tro skal alle klassekammeraterne signere huens puld. 

3. Det bringer held at få en hilsen fra venner og klassekammerater skrevet i pulden. 

4. For yderligere held skal studentens bedste venner bide i skyggen af huen, så 
tandmærkerne kan ses! 

5. Den sidste karakter foreviges ved at blive skrevet i midten af huens puld. 

 

Om øl & druk: 
6. Personen med det største huemål skal give en kasse øl til klassen. 

7. Ligeså skal mindstemål give en kasse til klassen. 

8. Klassens nørd med det højeste snit skal give en kasse øl til sin underdanige klasse. 

9. Klassens mindste snit skal også hoste op med en kasse øl til sine overnørder. 

10. Bunder man en kasse øl med 24 bajere i indenfor 24 timer, må man belønne sig 
selv med en ølkapsel som kvast på huen. 

11. Slutter man af med at se solopgangen efter at have bundet en hel kasse øl, kan 
man i stedet klippe et hus (firkant med en trekant ovenpå) i svedbåndet. 

12. Er du så stiv, at du ikke kan holde på vandet og tisser i bukserne, drik da med 
huen som krus. 

13. Er du endnu mere fordrukken og brækker dig, kan du sætte et hak i skyggen af 
huen. 

14. Er du gået helt i hegnet og skal til udpumpning, skal skyggen fjernes helt. 

 

Om sex og kærlighed:  
15. Et kys fra en, du ikke før har haft noget med, giver en firkant i svedbåndet. 

16. Hvis studenten har en kæreste, “ven med fordele” eller flirt, skal vedkommendes 
navn skrives i midten af huen, i logoet, ved siden af den sidste karakter. 

17. Indgås der frække aftaler til studenterfesterne, skal disse skrives på indersiden af 
svedbåndet. 
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18. Slår ens kæreste op med en under studenterugen, skal årstalsknapperne på siden 
af huen fjernes. 

19. Hvis man scorer mere end 5 numre på en aften, skal huens betræk vendes 180 
grader, så korset er i nakken. 

20. Hvis der kysses med en af samme køn, vendes korset på hovedet. 

21. Korset skal derimod fjernes helt, hvis der scores en af samme køn. 

22. Et lyn kan tildeles i svedbåndet, hvis man har sex med huen på. 

23. Er det derimod kæresten, man har sex med med huen på, skal svedbåndet tildeles 
et hjerte. 

24. Ender man på skadestuen eller hospital af den ene eller den anden grund, og 
scorer man derefter lægen eller sygeplejersken, må man fjerne hageremmen fra huen. 

25. Hvis man scorer en lærer, kan man fjerne yderbetrækket helt. 

26. Læderkanten på huen er forbeholdt ens hemmelige beundrere, der her kan skrive 
hilsener. 

 

Om dem, der ikke passer ind under de foregående kategorier: 
27. Er man frisk og hopper i havet, en sø, å eller lignende - kun iført huen på hovedet 
- kan man belønne sig selv med en bølge i svedbåndet. 

28. Hver gang man har festet til solen står op, skal der tilføjes et hak i svedbåndet. 

29. Er man så uheldig at dumpe sin sidste eksamen, altså under 02, skal hageremmen 
benyttes. 

30. Er man hård nok til at være vågen i 24 timer, kan man se cool ud med skyggen i 
nakken som belønning. 

31. Sidst men ikke mindst: er man sådan en sej nørd, der får 12 i sin sidste eksamen, 
skal man løbe efter vognen til det første stop (dog et maksimum på 300 meter). 
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I denne tid, hvor vi alle går hjemme og nyder alle de ekstra, daglige afleveringer, som 
vores kære lærere tror, vi har tid til, kan det måske være brugbart med noget andet 
fornuftigt at give sig til. Hvorfor ikke give hjernen et pusterum og læse om – og måske 
endda lave – lidt lækker mad, som hele familien kan få glæde af? 
I BLANK har vi sammenfattet tre skønne opskrifter med pasta og ris og yderligere én 
kageopskrift, der er perfekt til vejret.  
 
Vi ønsker jer en god kokkererings- og bagelyst, og husk at vaske hænder, før I går i 
gang med jeres kreationer! 
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Af Charlotte Rackham Håkansson, 2.a 

 
Nogle dage magter man bare ikke at lave de mest kulinariske akrobatiske øvelser i 
køkkenet, eller måske skal det bare gå lidt hurtigt - og til de dage er denne pastaret 
perfekt. Det tager ikke meget længere tid end den tid, det tager pastaen at koge! 
 

Ingredienser til 4 prs: 

• Vand 
• 300 g pasta 
• Salt 
• Olivenolie, evt. sesamolie 
• Hvidløgspulver el. 1 fed 

hvidløg 
• 1 chilipeber 
• Persille 

 
 

Fremgangsmåde: 
• Sæt vand over til pasta og tilsæt salt og pasta, når vandet koger, 
• Når pastaen er al dente, hældes vandet fra, 
• Lidt olie hældes over pastaen, 
• Hvidløget snittes fint og blandes i retten eller hvidløgspulveret drysses over 

efter forgodtbefindende, 
• Chilipeberen snittes fint og blandes i retten, 
• Persille drysses over retten, 
• Nu er denne nemme pastaret klar til servering på de dage, det bare skal gå lidt 

hurtigere! 
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Af Charlotte Rackham Håkansson, 2.a 

 
Nudler er altid godt, og det gode ved en wokret er, at man kan tømme køleskabet for 
grøntsager og samtidigt nyde en god ret. Den er perfekt både til aftensmad og 
frokosten dagen efter - og for en lidt mere spicy ret, kan man altid tilføje sambal 
oelek eller andet chilipasta efter forgodtbefindende! 
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Ingredienser: 
• 250 g ægnudler 
• 600 g kylling 
• 1 lille porre 
• 3 gulerødder 
• 0.5 rød peberfrugt 
• 0.5 gul peberfrugt 
• 150 g sukkerærter 
• 3 fed hvidløg 
• 2 cm frisk ingefær 
• 1 rød chilipeber 
• 3 spsk sojasauce 
• 0.5 dl kokosmælk 
• 4 dl vand 
• Olivenolie 
• 2 grøntsagsbouillonterninger 
• Evt. Jalapeños, peanuts og sambal oelek 

 

Fremgangsmåde: 
• Gulerødder, porre, sukkerærter og evt. jalapeños snittes i tynde ringe, 
• Rød og gul peberfrugt snittes i strimler, 
• Ingefær og chilipeber snittes meget fint i tynde skiver, og hvidløgsfeddene 

presses over dem, 
• Vand til nudlerne sættes over, og når vandet koger tilsættes 

bouillonterningerne efterfulgt af nudlerne, 
• Kyllingen skæres i tynde strimler, 
• En pande varmes med lidt olivenolie, og ingefær, chilipeber og hvidløg steges 

herpå, 
• Kyllingestrimlerne tilsættes og steges lysebrune, 
• Alle snittede grøntsager tilsættes, 
• Vand, soyasauce og kokosmælk tilsættes og alt røres sammen, 
• Vandet fra nudlerne sies fra, og nudlerne blandes sammen med resten af retten, 

der nu er klar til servering. 
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Af Charlotte Rackham Håkansson, 2.a 
 

Endnu en god sammenblandingsret - denne gang en risret, der er berømt i Malaysia 
og Indonesien! Meget familievenlig. Den smager bedst, når man ikke har lavet den 
helt alene, så måske du kan hyre en ven eller søskende til at hjælpe? De kan jo for 
eksempel snitte de løg, du ikke selv vil græde over... 
 

 

Ingredienser - ris: 
• 1 l vand 
• 2 tsk groft salt 
• 6 dl jasminris 
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Ingredienser - grøntsager: 
• 1 agurk 
• 1 bdt. purløg 
• 2 løg 
• 250 g champignon 
• 250 g kinakål 
• 150 g fine ærter 
• 50 g peanuts 
• 1 spsk olie 
• 3 spsk sød sojasauce 
• 1 tsk sambal oelek 

 

Ingredienser - omelet: 
• 4 æg 
• 1 dl vand 
• 2 tsk olie (kan udelades eller bruges mindre af) 

 

Fremgangsmåde: 
• Skær agurken i skiver, 
• Klip purløg i en lille skål, 
• Skær løgene i ringe, 
• Skær roden af champignonerne og skær dem i kvarte, 
• Snit kålen i fine strimler, 
• Bring vand og salt til ris i kog, 
• Når vandet koger, tilsættes risene, 
• Slå æggene til omeletten ud i en skål og pisk dem sammen med vandet, 
• Steg omeletten ved svag varme og skær den bagefter i strimler, 
• Varm olie i en stor stegepande eller wok og steg løgene, til de er klare, 
• Tilsæt kål og steg i ca. 2 minutter, 
• Tilsæt svampene og steg i ca. 2 minutter, 
• Tilsæt risene og steg, til de er gennemvarme, 
• Rør sojasauce og sambal oelek sammen og tilsæt dette til risblandingen, 
• Tilsæt ærter og servér retten. 
• Purløg, peanuts, agurk og omeletstrimler kan tilsættes egen portion alt efter, 

hvad man har lyst til, så denne ret er velegnet for hele familien! 
• Tilsæt eventuelt lidt sambal oelek for lidt ekstra spice - og måske peanuts, hvis 

det lyster! 
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Af Emma Kristine Taudal Andersen, 2.a 
 
I dette skønne sommervejr hvor solen skinner, passer intet næsten bedre end en dejlig 
kage, der bare smager super godt! Dette lækre stykke kage skal nydes i det 
behagelige vejr, og til denne lejlighed er en solskinskage et oplagt valg. En nem kage, 
der ikke kræver så meget, så det er endelig bare at gå i gang! Selvfølgelig kan den 
nydes på alle dage (man behøver ikke en undskyldning for at nyde et godt stykke 
kage). 
 
Ingredienser: 

• 150 g margarine  
• 175 mel 
• 250 g sukker 
• 1 tsk bagepulver 
• 3 æg 
• ½ plade hakket chokolade 

(tilføj endelig mere efter 
eget behov!) 

 
Fremgangsmåde: 

1. Sukker og margarine piskes hvidt  
a. 1 æg i ad gangen 

2. Mel og bagepulver blandes sammen og blandes derefter i den piskede masse, 
3. Kagen hældes i formen 
4. Hak chokoladen og drys det over kagen (det falder til bunds, når kagen bages) 
5. Bag kagen ved 150 grader i 45 minutter, 
6. Enjoy! 
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SGY-taktik! 
Spørgsmålet om vandautomaten 

 
Af Magnus Alstrup, 3.X 

 
Velkommen til SGY-taktik! - en videnskabeligt begrundet guide til hvordan du 
klogest og mest effektivt befærder dig her på SGY. I denne omgang skal vi kigge 
nærmere på et spørgsmål, der vedrører os alle: Vi skal undersøge vandautomatens 
mystiske væsen. Lad dig koge over af indlevelse og relaterende følelse i min 
indledning: 

Dine øjne er tørre, de flakker i forsøget på koncentration. Hovedskallen føles et par 
numre for lille, en skruetvinge strammer om dine tindinger. Du higer efter luft, men 
kun en flad, harsk og udpint gasart er tilgængelig omkring dig. Du prøver at komme 
tilbage på sporet, hvor er du? Hvad var det, de snakkede om? Men skingre 
kradselyde saboterer dit fokus som lange negle, der laver ridser i din rygrad. For 
enden af kridtet sidder hånden på armen på kroppen; en svedig og lugtende krop. To 
spiddende øjne er ved at flå indholdet af en tekst til tusind stumper, og det forventes, 
at du er engageret i massakren. En panik griber fat om dig, du er fanget, og du kan 
ikke skjule dig. Din lærer har længe vidst, hvordan du har det; og han nyder det. Men 
så kommer den endelig som sendt fra himlen, 5 minutters pause… 

Som den første træder du ud af torturkammeret, og du imødegår en mur af ægte, sval 
atmosfærisk luft, der er nærmest læskende frugtbar på oxygen. Du mærker 
skruetvingen, der løsnes, men dit legeme råber stadig på vand. Det kan ikke gå 
hurtigt nok - bare der ikke er kø! Luften suser i dine ører, du nærmer dig 
vandautomaten. Et tryk på knappen. Påfyldningen initieres. Men du er ikke alene, 
snart kommer en udfordrer, snart to, og du kan se livskraften blive drænet fra din 
kære vandstråle. Den gennemsigtige søjle af laminar strøm er nu blot en skygge af 
sig selv. Slukningen af din tørst udsættes muligvis kun med få sekunder, men en 
voksende aggression sniger sig alligevel ind på dig. 

Og du står nu i konflikt med din egen samvittighed. Kan det betale sig at slukke for de 
andres vandstråler? Hvor stor er din tidsmæssige gevinst, og har det overhovedet en 
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signifikant betydning for længden af resten af pausen? Er det værd at sætte dit 
moralske omdømme på spil? 

Frygt ej!  

Her træder SGY-taktik i karakter og hjælper dig i de svære situationer på SGY. En 
videnskabelig undersøgelse af vandautomaten skal hjælpe os med at besvare vores 
spørgsmål, således at vi kan opnå klarsyn i eventuelt kommende dilemmaer. 
Lad os fra nu af holde det sagligt og tage udgangspunkt i den traditionelle rapport-
skabelon. 

 
Hvis du er ligeglad med processen og formaliteten, kan du med fordel 

bladre videre til oversigten og konklusionen. 

 

Formål 
Hovedformålet er at afgøre, om det kan betale sig at slukke for andres vandstråler. 

Derfor vil vi undersøge, om den samlede strøm af vand ændrer sig afhængigt af hvor 
mange og hvilke stråler, der er tændt. Derudover vil vi undersøge, hvor meget man 
kan forøge sin egen vandstråle ved at slukke de andres.  

Vi vil altså finde ud af: 
 

 
1. Hvor meget vand kommer der ud ad hver enkelt udgang, når de to andre 

stråler er slukkede?  
 

2. Ændres den samlede mængde vand pr. tid, når flere udgange tændes? Ved 
hvilken indstilling kommer der mest vand ud?  
 

3. Hvor meget hurtigere går det for din egen vandstråle, hvis du slukker for 
en rivals stråle? Og for to rivalers stråler?  
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Apparatur og opstilling 
 
 
Til forsøget er følgende udstyr 
anvendt: 
 

v Vandautomat 
v Dataindtastningsapparatur 

(PC) 
v Stopur (mobil) 
v 2 måleglas, 100 ml 
v 1 målebæger, 250 ml 
v Handsome forsøgsassistent 

 
(se figur 1)       

 
 
 
                                                                               Figur 1: Forsøgsopstilling 
 

Fremgangsmåde  
Alle forsøgene er gennemført ved at starte et stopur samtidigt med at aktivere en eller 
flere vandstråler. Ved en vilkårlig tid inden glasset/bægeret flyder over, stopper vi 
vandstrålerne og stopur på samme tid. På den måde kan vi med en vandmængde og 
en tilsvarende tid beregne hvor meget vand, der strømmer igennem pr. sekund. Dette 
betegner vi som flow med enheden ml/s (selvom flow plejer at være masse pr. tid). 

Desuden navngiver vi de tre stråler med tallene 1-3 fra venstre mod højre. 

Vi har foretaget følgende forsøg: 

1. Målinger af de enkeltvise strålers flow, når de andre er slukkede 
2. Måling af alle strålers flow, når alle stråler er tændt 
3. Målinger af flowet for to stråler ad gangen, henholdsvis stråle 1+2, 1+3 og 2+3 
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Data (for dig der bare elsker skemaer med tal) 
 

Forsøg 1 
Enkeltvise målinger på vand og 
tid       

Stråle nr. Tid (s) 
Vand 
(ml) 

Flow 
(ml/s) 

1 1,99 87 43,72 
1 1,94 83 42,78 

Gennemsnit 1     43,25 
        

2 1,94 82 42,27 
2 1,92 85 44,27 

Gennemsnit 2     43,27 
        

3 1,99 82 41,21 
3 2,06 92 44,66 

Gennemsnit 3     42,93 
        
Samlet 
gennemsnit     43,15 

 
                       Forsøg 2 
Tændt for alle stråler    
Stråle 
nr. Tid (s) 

Vand 
(ml) 

Flow 
(ml/s) 

1 7,93 84 10,6 
2 7,93 175 22,1 
3 7,93 84 10,6 
Samlet     43,3 

 
 

                        Forsøg 3 
Tændt for 1 og 2       
Stråle 
nr. Tid (s) 

Vand 
(ml) 

Flow 
(ml/s) 

1 4,14 77 18,6 
2 4,14 99 23,9 

Samlet     42,5 
 
 
Tændt for 1 og 3       
Stråle 
nr. Tid (s) 

Vand 
(ml) 

Flow 
(ml/s) 

1 4,81 99 20,6 
3 4,81 102 21,2 

Samlet     41,8 
 
Tændt for 2 og 3       
Stråle 
nr. Tid (s) 

Vand 
(ml) 

Flow 
(ml/s) 

2 3,83 93 24,3 
3 3,83 72 18,8 

Samlet     43,1 
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Databehandling 
1. Hvor meget vand kommer der ud ad hver enkelt udgang, når de to andre stråler 

er slukkede?  

Ud fra forsøg 1 kan vi konkludere, at der må løbe ca. samme mængde vand 
igennem alle stråler, når de er tændt enkeltvis. Med et maksimalt antal 
betydende cifre på 2 kan vi bestemme alle strålernes flow til at være ca. 43 
ml/s.  

 

2. Ændres den samlede mængde vand pr. tid, når flere udgange tændes? Ved 
hvilken indstilling kommer der mest vand ud?  

Som det fremgår af dataene fra forsøg 2 og 3, ændres det samlede flow altså 
ikke ved forskellige kombinationer af tændte og slukkede stråler. Samtlige 
forsøg giver et samlet flow på 43 ml/s (undtagen forsøg 3 med stråle 1 og 3, 
hvor en afrunding giver 42 ml/s. Dette anser vi dog for at være inden for 
måleusikkerheden, der følger med timingen af manuelt stopur og tryk på 
knappen). 

En interessant og måske brugbar information ses i forsøg 2, hvor stråle nr. 2 
afgiver vand dobbelt så hurtigt som 1 og 3 gør hver for sig.  I forsøg 3 ser vi 
også, at stråle nr. 2 har det største flow, når enten 1 eller 3 også er tændt. Her er 
forholdet ikke 1:2 men i stedet 19:24. 

  

3. Hvor meget hurtigere går det for din egen vandstråle, hvis du slukker for en 
rivals stråle? Og for to rivalers stråler?  

Vi er mest interesserede i at kigge på den procentvise forøgelse i flow samt den 
tid, man sparer ved at slukke de andres stråler. Vi antager, at din vandflaske er 
en Aqua D’or på 0,5 liter AKA 500 ml (fordi du er en average bitch). Vi kan 
nu finde flowforøgelsen, den procentvise forøgelse og den sparede tid. For 
overskuelighedens skyld, og fordi de er trivielle, har jeg udeladt udregningerne 
i oversigten. 
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Oversigten 
 Flowforøgelse Procentvis forøgelse Tid sparet 
Lunkent vand, 2 aktive 
stråler 

   

En rival 
slukket 

9 ml/s 38% 9,2	𝑠 

Lunkent vand, 3 aktive 
stråler 

   

En rival 
slukket 

2 ml/s 9,1% 1,9	𝑠 

To rivaler 
slukket 

21 ml/s 96% 	11	𝑠 

Koldt vand, 2 aktive stråler, koldt og lunkent 
aktiveret (fx 1 og 2) 

   

En rival 
slukket 

24 ml/s 126% 15	𝑠 

Koldt vand, 2 aktive stråler, kun 
koldt aktiveret 

   

En rival 
slukket 

21,5 ml/s 100% 12	𝑠 

Koldt vand, 3 aktive 
stråler 

   

Lunket 
slukket 

10,5 ml/s 96% 22	𝑠 

Koldt slukket 8 ml/s 73% 19	𝑠 
To rivaler 
slukket 

32 ml/s 291% 34	𝑠 

 
 

- Det tager ca. 12 sekunder at fylde din ”average bitch Aqua D’or” 0,5 L 
flaske, når du er alene ved automaten. 

 
- Det tager ca. 45 sekunder, hvis du skal have 0.5 L koldt vand, og der 

samtidig står to andre og fylder vandflasken. 
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Konklusion 
Undersøgelsen viser, at du maksimalt kan spare hele 34 sekunder af din pause ved at 
slukke for to andre stråler. Denne optimering opnås kun, hvis du tapper koldt vand og 
har to rivaler. Hvis du derimod tapper lunkent vand med to rivaler og slukker for den 
ene vandstråle, opnås kun den ringe tidsbesparelse på ca. 2 sekunder. Det afhænger 
altså meget af din specifikke ”ved-vandautomaten-situation”, når du skal lave din 
cost-benefit-analyse.  

Nu er tiden så inde til, at du gør dette op med dig selv: Er det værd at ødelægge de 
andres vandautomatoplevelse for at kunne spare 34 sekunder af din pause? Vi 
snakker ca. !

!"
 af din 5-minutters pause, der går tabt med af tappe vand.  

Det er måske et af de dilemmaer i livet, hvor man virkelig kommer tættere på sig 
selv. Er jeg en egoistisk nar, og vil jeg helst koncentrere mig om mine egne behov? 
Er jeg en storsindet guttermand, en svigermors drøm på grænsen til 
overmenneskelighed, der altid gør plads til andre?  

- Spørg dig selv. 
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6 filmtastiske grunde til at se 
Little Women! 

(i biografen) 

 
Af Emma Kristine Taudal Andersen, 2.a 

 
1. I tider som disse corona-tider har det nogle gange været lidt svært at få 

humøret helt op, men en hjertevarm film som Little Women skal nok hjælpe dig 
med at blive varm om hjertet (både med brede smil og tårer). 

2. En klassiker kan man ikke se for mange gange! En ny, vidunderlig udgave af 
Little Women kan i hvert fald ikke skade, for det er en must-see! 

3. Hvis man virkelig er fan af en æstetisk smukt lavet film, skal man helt klart 
ikke holde igen med at komme af sted og se Little Women.  

4. Little Women er ikke kun en film fuld af elskværdige karakterer, der driver 
historien fremad, det er også en up-to-date film, der bringer emner som racisme 
og ligestilling på banen - relevant både i filmens tid og den i dag. 

5. Glem ikke, at verdensklasse- (og lækre!) skuespillere som Emma Watson, 
Saoirse Ronan og Timothée Chalamet er medvirkende! Plus legenden Meryl 
Streep. 

6. Selvfølgelig er der også den mest essentielle grund, da man ellers skal vente 
lidt endnu: Little Women skal altså opleves i biografen! Findes der ellers nogen 
bedre undskyldning for at spise en omgang lækker og længe ventet portion af 
det hvide biografguld aka popcorn? 
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boganmeldelser 
 

Af Charlotte Rackham Håkansson, 2.a 
 
Velkommen til de grå sider! 
 
Denne gang er det ikke et historisk indblik i dengang, skolen fik EDB på skemaet, 
men i stedet syv skønne, nutidige (cirka) bøger, der alle er velegnede for eleverne (og 
lærerne!) på SGY. Der er alt lige fra klassisk fantasy med troldmænd og hekse til 
dæmoner og sort magi til royale romancer til forbrydelser og endeligt til 
genfortællinger af klassiske eventyr. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal læse, nu hvor 
sommerferien er så nær, og du ikke rigtigt har hverken lektier, afleveringer eller 
andre sommerferieplaner, kan du passende lade dit blik glide over siderne (i mere end 
én forstand) og lade dig inspirere!  
 
God læselyst! 
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“Harry Potter og De Vises Sten” af J. K. Rowling 
 
Da Harry er 11 år, får han at vide, at han er en troldmand og skal starte på Hogwarts 
skole for heksekunster og troldmandsskab. Han skal medbringe tryllestav, spidse 
hatte og en ugle - og så starter et eventyrligt liv for Harry, der skal lære et hav af 
magiske tricks og desuden må tage kampen op mod den onde troldmand, der 
dræbte hans forældre. 
 
Nu har jeg læst bogen 12 gange - og den er stadig fantastisk. Jeg kan selvfølgelig 
godt huske størstedelen af det, der sker, men der var stadig nogle ting, jeg havde 
glemt (for eksempel antal knut til en sølvsegl og antal sølvsegl til en galleon). 
Universet er stadig skønt og smukt, og 
det at jeg ved, hvad der venter forude 
for den Gyldne Trio, gør kun historien 
bedre. Det er helt bestemt en historie, 
man kan vokse op med - og når man 
genlæser, er det helt klart som at vende 
hjem til Hogwarts. 
 

 
 
Formalia 
Titel: Harry Potter og De Vises Sten 
Serie: Harry Potter (1) 
Forfatter: Joanne Rowling 
Antal sider: 303 
Genre: Fantasy, børn, young adult 
Sprog: Dansk 
Udgivelsesår: 1999 
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”Skyggernes bog” af Haidi Wigger Klaris 
 
17-årige Ally flytter ind på kostskolen Larchwood, og i nærheden af skolen ligger en 
gammel kirke. Her opdager hun en hemmelig indgang i væggen, der engang blev 
brugt til praktisering af sort magi. Larchwoods afdøde frue, Catherine Larchin, 
opsøger Ally og insisterer på, at hun skal finde en gammel heksebog - men en 
hemmelig kreds på skolen leder også efter den... 
 
Jeg plejer at være ret godt tilfreds med danske fantasybøger, men den her bog var 
simpelthen yderst skuffende. En del af det er jo nok også grundet oplæseren på den 
lydbog, jeg hørte - hvem læser så langsomt?? 
Det, at der allerede så hurtigt i bogen var et tydeligt trekantsdrama, virkede ret 
urealistisk for en bog, der trods alt er tæt på 300 sider. Ally var meget optaget af, om 
nu begge fyrene kunne lide hende, og det fyldte alt for meget i forhold til den 
egentlige handling. Piger kan - chokerende nok - godt tænke på andet end drenge... 
Alt virkede desuden meget nemt at regne ud, fordi alt var så cliché. Det kan godt 
virke for nogle bøger, men det gjorde det bestemt ikke her. 
Jeg synes, bogen mindede alt for meget om Hex Hall-serien, der generelt bare er 
bedre skrevet end denne. Den indeholder præcis det samme - en kostskole, en 
hemmelig kreds, dæmoner og et trekantsdrama - men den formår bare at gøre det på 
en langt mere interessant måde. 
Bestemt ikke en bog for mig (jeg kan godt have mine tvivl om, hvorvidt den 
overhovedet består bechdel-testen…), og bestemt ikke anbefalingsværdig. Læs Hex 
Hall i stedet! 
 

 
Formalia 
Titel: Skyggernes bog 
Serie: Dæmonherskerens arving (1) 
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“Elementprøven” af Julie Midtgaard 
 
I 1600-tallets Aalborg straffes trolddom med døden, og en hekseanklage sender 
unge Gry på bålet. Flammerne brænder hende dog ikke, og i stedet sendes hun på en 
farefuld rejse til den magiske verden Luscuro, hvor hun skal bestå den livsfarlige 
elementprøve - men Gry ved noget, som nogen vil gøre alt for at holde skjult. 
 
“Elementprøven” er en fantastisk historie, der indeholder alt det bedste, en 
fantasyhistorie kan. Den er skrevet så levende, at det næsten er, som om man er der 
selv. Universet er smukt og gennemført med rodfår med magiske tårer, gudinder, 
kraftstave, magiske kupler, farlige isørne, lokkere og rallere. I bogen indgår relevante 
temaer og budskaber - helt klart 
anbefalingsværdig! 
Jeg har selvfølgelig også læst bog 
to, ”Elementsygen” (meget 
samfundsrelevant for tiden!), og den 
er endnu bedre! Glæd dig til den 
næste anmeldelse! 
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Titel: Elementprøven 
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“Elementsygen” af Julie Midtgaard 
 

““Nøks?” Min puls hamrer i ørerne. 
Hun bevæger sig svagt og klynker. “Brænder… overalt. Ild…” Hendes hånd er ujævn. 
Jeg ser ned. Håndryggen er ét stort sår. Røde brandvabler bobler frem på hendes 
kinder, og hun slår om sig for at slukke flammerne, der ikke findes.” 
 
En mystisk sygdom rammer Luscuro, og der er ikke nogen kur. Placeringen nærmer 
sig, og Gry sendes til et meget farligt sted for at påbegynde sin læretid som 
andetårsaspirant, mens dronning Sora får stadigt mere magt... 
 
Allerede fra den første bog i serien havde jeg høje forventninger, og de blev i den 
grad indfriet! Luscuro føles mere levende nu, hvor verdenen er blevet åbnet op til 
mere end blot Notio, så Luscuros omfang - både steder og arter - og historie kan få 
frit spil. Det sker engang imellem, at en bog bringer tårerne frem, hvilket kun gør den 
bedre - og det gjorde "Elementsygen". Bogens brug af "hints" fra bog 1 er et sjældent 
syn - jeg kan kun komme i tanke om Pettigrew fra Harry Potter. Det er skønt, når 
bøgerne i en serie arbejder så smukt sammen! Bestemt anbefalingsværdig. Også 
meget samfundsrelevant lige for tiden...... :P 
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“American Royals” af Katharine McGee 
 
Tænk, hvis USA havde en kongelig familie! Mød The Washingtons! 
Kronprinsesse Beatrice er den perfekte tronfølger. Hendes lillesøster, prinsesse 
Samantha, er den royale rebel. Og så er der prins Jefferson, Samanthas tvillingebror. 
Befolkningen forguder den flotte prins – og to unge kvinder vil gøre hvad som helst 
for at vinde hans kærlighed. 
 
Jeg elsker bøger med royale romancer, og denne bog gav mig præcis det - men på 
samme tid fokuserede bogen primært på fire pigers følelser. Det er der ikke noget galt 
med (jeg har også set første sæson af Gossip Girl), men jeg kunne godt have brugt 
noget mere politisk drama, fordi der sker så mange spændende og interessante ting 
ved hoffet! Intriger og skandaler og drama og ting, kun Daphne kom med (i 
begrænset omfang). Jeg ved godt, at det er meningen, hun skal være en form for 
“skurk”, men jeg sympatiserede mere med hende end de andre, og jeg kunne forstå, 
hvorfor hun handlede, som hun gjorde. 
Nogle af scenerne med Beatrice og hendes far bragte virkelig tårerne frem - og det 
var klart noget, der gjorde bogen bedre. 
Slutningen bandt ikke rigtigt de løse strenge sammen, og bogen… sluttede… bare i 
stedet for at fortsætte (sjovt nok...) - men underligt nok gør det ikke noget? Af en 
eller anden grund passer det til bogen… 
Jeg vil ikke anbefale denne bog som et førstevalg (“Tusinde etager” er meget bedre!), 
men det er bestemt en bog, der er værd at læse på et tidspunkt. 
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“Kragens kald” af Leigh Bardugo 
 
Seks forbrydere - én umulig opgave! 
Kaz er et kriminelt geni, som har svært ved at sige nej til en umulig opgave. Med 
hjælp fra fem livsfarlige forbrydere, der hver især besidder særlige praktiske og 
magiske evner, vil han forsøge at befri et gidsel fra en uindtagelig fæstning. 
Belønningen er enorm - men dødstruslen er lige så stor. Den værste trussel ... er dem 
selv. 
 
Begyndelsen på denne bog fangede mig ikke rigtig; den var ikke så interessant. Jeg 
var nødt til at læse alt for mange kapitler, før jeg faktisk blev interesseret i 
karaktererne og deres historie - men da jeg endelig gjorde det, var bogen faktisk 
rigtig god (trods den langsomme start). 
Jeg elsker bøger, hvor hovedpersonerne begår forbrydelser. I Kragens kald 
planlægger og udfører Bardugo dette ganske godt. Samtidig formår hun at tilføje 
noget romantik, der ikke er hovedplottet; det er bare noget, der er der. Det overtager 
ikke helt. Især Jesper og Wylans historie! De passer bare så godt sammen. Det 
samme gælder Kaz og Inej, men de to drenge er bestemt min favorit. 
Plottwistet ved slutningen er sandsynligvis en af de største grunde (sammen med 
generelt bare at ville læse alle bøgerne i Grishauniverset) til, at jeg vil læse den anden 
bog. Jeg vil uden tvivl anbefale denne bog, og den er langt bedre end Grisha-
trilogien. 
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“Heartless” af Marissa Meyer 
 
Long before she was the 
terror of Wonderland—the 
infamous Queen of Hearts—
she was just a girl who 
wanted to fall in love. 
 
Catherine er en af kongens 
favoritter, men hun vil hellere 
åbne et bageri med sin bedste 
veninde. Hendes mor mener 
dog, at sådan et mål er 
utænkeligt for den unge 
kvinde, der kunne blive den 
næste dronning. 
Catherine møder Jest, hoffets 
joker, og de forelsker sig i 
hinanden. Hun er fast besluttet 
på at definere sin egen 
skæbne, men i et land, der 
trives med magi, galskab og 
monstre, har skæbnen andre 
planer. 
 
Det er alt for længe siden, jeg sidst har læst en bog så ... skør ... som denne. Den 
omfattede talende dyr og genstande (stearinlys, der taler om at balsalen trækker og 
ville nogen venligst lukke døren dernede?), Cheshire-katten, en ravn, der rimer, et 
teselskab med den gale hattemager, en konge, der bestemt ikke er den klogeste i 
rummet, kroket med flamingoer og karakterer, der bliver gale – what’s not to like! 
 
Catherine var nogle gange irriterende (men så igen, samfundet er baseret på den 
victorianske æra, så jeg forstår godt, hvorfor hun opfører sig, som hun gør), og 
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kongen kunne have valgt så mange andre frøkener at gifte sig i stedet for Catherine, 
der blot bager ham vidunderlige kager. Alligevel kunne jeg godt lide Catherines 
“indre rejse”! Det passer så godt med, hvordan forventningerne til hende som kvinde 
begrænser hende i forhold til at nå sine drømme. 
Det var til tider meget åbenlyst, hvad der var ved at ske, så slutningen “ramte mig" 
ikke, som den sandsynligvis skulle. 
 
Jeg vil bestemt anbefale denne bog til enhver, der nyder klassikerne og er bare den 
mindste smule interesserede i en mulig forklaring på, hvorfor hjerternes dronning 
blev til den person, hun er ("Off with their heads!" giver så meget mere mening!). 
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Tak for denne gang!  
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