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romaner, etter at debutboken «Bare en natt
til» (2018) ble forsøkt stoppet i retten.
Dette skjedde selv uten Metoo-påstander.

Men romanen som virkemiddel i Metoo-
bevegelsen har også sine problematiske
sider.

Slik vi ser nå, med Hilde Rød-Larsens
«Diamantkvelder», kan det virke tilnærmet
umulig for den som dukker opp som lett
forkledd romanfigur å forsvare seg, uten
samtidig også avsløre seg. Vigdis Hjorths
søster, Helga Hjorth, valgte å svare en
Metoo-roman – før et slikt begrep fantes –
med motromanen «Fri vilje» (2017).

Men motboken er en særs krevende
øvelse. Da forfatteren Gabriel Matzneff –
mannen Vanessa Springora anklaget for
overgrep på mindreårige i «Samtykket» –
svarte med «Vanessavirus», ville ingen
franske forlag gi den ut.

Enda en problemstilling er hvordan vi
avisredaksjoner skal forholde oss til slikt?
Kan pressen nå bruke romaner til å lete
etter nyheter, slik Aftenposten gjorde med
Vigdis Hjorth?

Svaret er selvsagt «ja», men det byr sam-
tidig på en rekke presseetiske utfordringer,
som romanforfattere på godt og vondt fort-
satt er fritatt fra.■

regine.stokstad@dn.no

Hilde Rød-Larsens «Diamantkvelder»
ble opprinnelig ikke presentert som

en Metoo-roman, først etter
utgivelsen ble innsalgsteksten
endret på forlagets nettside. 
Foto: Tine Poppe/Aschehoug

Årets andre runde med skarp science fiction-satire fra franske Robin Cousin.

Postapokalypse nå!

Bøker
ØYVIND HOLEN

↑ Robin Cousin skildrer verdens kommende
undergang eller redning sett fra tv-studioet,
utgitt to år før «Don't Look Up».
Illustrasjon: Robin Cousin/Epic.no

Jordens endelikt nærmer seg ubønn-●
hørlig på grunn av klimakrisen og mennes-
keheten må overleve ved å spise insekter,
men så oppdager astrofysikeren Cécilia
Bressler bokstavelig talt lys i mørket: en
planet 45 lysår unna, som sender ut lys-
mønstre som minner mistenkelig om dem
man finner på romfoto av våre egne stor-
byer. Men oppdagelsen av denne mulige
sivilisasjonen fører også til frykt, for hva
om man har oppdaget en fiendtlig – og
koloniserende – planet?

Bakgrunnen for oppdagelsen er et nytt
hyperteleskop, sendt opp av den europe-
iske romfartsorganisasjonen, som ved hjelp
av millioner av speil kan motta lys fra hele
det synlige universet. Håpet er at man kan
oppdage liv i verdensrommet før vi på jord-
kloden går til grunne.

Smalt for voksne. Samtidig som tegnese-
rien de siste fem årene har brøytet seg god
plass i barne- og ungdomsavdelingen hos
din lokale bokhandler, er utvalget av over-
satte godbiter for et voksent publikum blitt
forsvinnende lite. I løpet av 2022 kunne du
telle nyhetene på fingrene: Pax ga ut itali-
enske Igorts tegnede reportasje «De
ukrainske notatbøkene: Konfliktens røt-
ter», Spartacus ga oss Joanna Rubin Dran-
gers monumentale svensk-jødiske slekts-
krønike, «Husk oss til livet», mens Gyl-
dendal overtok stafettpinnen fra Minuskel
forlag med femte bind av fransksyriske
Riad Sattoufs «Fremtidens araber». I til-
legg satset Egmont på europeiske album-
serier med krim («Blacksad»), western
(«Undertaker») og sverd- og sandaldrama
(«Romas ørner»).

Det klart artigste i denne vesle bunken
var mikroforlaget Epic.no, som i høst har
gitt ut to tegneserieromaner av den produk-
tive, men i Norge lite kjente franske serie-
skaperen Robin Cousin. Teknothrilleren
«Jean Melvilles profil» (2017) kom i sep-
tember, en finurlig krimintrige med en inn-
bakt skarp satire over den digitale overvåk-

ningskapitalismen, som nå i desember ble
fulgt opp med det postapokalyptiske – eller
skal vi si snartapokalyptiske – ensemble-
dramaet «Milliarder av speil» (2019).

Science fiction-satire. Det er fristende å
kalle «Milliarder av speil» en blanding av
den moderne kinesiske science fiction-
klassikeren «Trelegemeproblemet» av
Cixin Liu og den klimakatastrofesatiriske
Netflix-suksessen «Don't Look Up», selv
om sistnevnte hadde premiere to år etter
tegneserien. Men dette er den samme mik-
sen av hard science fiction og samtidssa-
tire, ikke minst når oppdagelsen av en
mulig utenomjordisk sivilisasjon umiddel-
bart følges opp av en frykt for at denne sivi-
lisasjonen har fiendtlige hensikter.

Som i «Trelegemeproblemet» ender opp-
dagelsen av mulig intelligent, utenomjor-
disk liv raskt opp i en debatt om hvorvidt vi
jordboere bør prøve å få kontakt eller om vi
tvert imot må «forhindre at de legger merke
til oss». Og som i «Don't Look Up» ender
det opp i at mange av de viktigste sakene
menneskeheten bør diskutere, settes i skyg-
gen av mediesirkus, profesjonskamp og
ledere som ikke klarer å sette egne agen-
daer til side. Her får både sektledere, zoolo-
ger, bloggere, astrofysikere og FN-byråkra-
ter plutselig uventet tid i rampelyset, men
hvordan velger de å bruke den?

Kort fortalt er «Milliarder av speil» en
skarp liten fabel, som kan leses med glede
av alle med sans for science fiction, satire
eller tegneserier. I tillegg er Robin Cousin et
lurt valg å introdusere for norske lesere.
Han er lite oversatt til andre språk, og det er
kanskje nettopp i slike ukjente landskap et
norsk tegneserieforlag bør satse, siden
leserne gjerne har rukket å oppsøke serier
i engelsk eller dansk oversettelse, hvis de er
tilgjengelige.■
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