Hallandsposten - Lokala nyheter i Halmstad Laholm och Hylte

Artikeln finns publicerad på adressen:
http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=367599

2008-11-11 19.52

Skriv ut artikeln

Annorlunda fantasyroman om
drömda världar
2008- 11- 08 00:24

BÖCKER
Niklas Janz:”Tornrummets hemlighet” (Alfabeta)
När Mirjams familj tvingas flytta efter en otäck händelse i hennes skola, hamnar de i ett
stort gammalt hus i närheten av en skog. I ett av rummen leder en trappa upp till ett
litet tornrum, vilket genast blir Mirjams favoritplats.
Där hittar hon tolv skrivböcker i ett lönnfack. Böckerna är skrivna av en pojke som
kallar sig Milan, och han berättar om sina äventyr i drömlandet Kangar. Men det finns
en varning i böckerna också. Mirjam får absolut inte berätta om dem eller om det hon
läser.
Till en början förstår inte Mirjam varför, men allt eftersom hon läser börjar det också
hända underliga saker i den verkliga världen. Plötsligt finner sig Mirjam indragen i en
konflikt som sträcker sig genom såväl dröm som verklighet.
”Tornrummets hemlighet”, som är Niklas Janz ungdomsboksdebut, är en annorlunda
fantasyroman. Vi får ta del av berättelsen både genom Milans skrivböcker och genom
det som Mirjam upplever.
Mirjams del berör faktiskt mest, i all sin vardaglighet. Hela tiden väntar jag på att de
två spåren ska korsas på allvar, men det dröjer. En hel del information förmedlas till
läsaren innan dess, främst i Milans beskrivning av Kangar. Och tyvärr känns allt detta
som just bara förklaringar. Det saknas driv och jag tappar snabbt intresset.
Boken är drygt 460 sidor lång, vilket är lite för mycket. Författaren har dessutom lagt in
en del bihandlingar som egentligen inte har särskilt stor betydelse för berättelsen som
helhet.
Men ju närmare slutet jag kommer desto högre blir tempot och intrigen tätnar.
Plötsligt är drömmen på riktigt, vad som helst kan hända, och den här gången är det
långt ifrån säkert att man vaknar. Och slutet är faktiskt helt fenomenalt. Synd bara att
det tog sån tid att ta sig dit.
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