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Tirsdag 17. februar 2015

Klare med
helten Zack

NOE FOR DAGEN I DAG

Dag og Grenmars dameklubb
b PORSGRUNN Møte kl. 18.00 i Odd Fellow. Årsmøte,

bevertning og loddsalg. Hjertelig velkommen.

Skien Seniordans
b SKIEN Har du lyst til å prøve seniordans, og er 55 + så møt

opp på Furuheim. Dans hver tirsdag fra kl. 10.30 – 13.00.
Velkommen til gamle og nye medlemmer.

Gråtenmoen bydelshus
b SKIEN Viser på rosa resept kl. 11.00 – 13.00. Vårt frivillige

husorkester invitere til «viser på rosa resept» med allsang og
kaffekos.

Seniordans
b PORSGRUNN Seniordans Porsgrunn er på Borgehaven

tirsdager kl. 11.30 – 13.00.

Teosofisk forening
b PORSGRUNN Teosofisk Forening Telemark/Vestfold holder

meditasjon i Meierigården 3. etg i Porsgrunn kl. 19.00.
Alle velkommen.

Likær’u å synge?
b PORSGRUNN Da må’ru komme te Asbjørn Kloster

i Bjørntvedtgata 19, på tirsdager kl. 18.30. Først så drekker vi
kaffi og prekær, åsså øvær vi etterpå. Sluttær i nitia.
Vi er unge guttær i alle aldrær.

Sion Gatesenter
b SKIEN Bussterminalen Skien. Kl. 19.00 Evangelisk møte.

Vi samles om Guds ord. Bønn for alle behov. Du er velkommen.

Grenland Husflidslag
b SKIEN Formiddagstreff tirsdager og torsdager kl. 11.00 –

15.00 i Prestegården. Ta med deg et håndarbeide, alle er
hjertelig velkommen.

Mållaget Dag
b SKIEN Jens Kihl gjestar Mållaget Dag på møte på

Dag Bondeheim kl. 19.00. Han har skrive «Rapport om
kommunereforma – Frå Askvoll til Åseral.» Dette er også
årsmøte i Mållaget Dag. Alle er velkomne.
NY KRIMHELT: Med mytene om Herkules som inspirasjon har Mons Kallentoft (t.v.) og Markus Lutteman
skrevet den første boka i en planlagt krimserie. «Zack» utgis i Norge nå.
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Bamble bibliotek
b BAMBLE Frilansfotograf Mauricio Evensen viser sin

fotoutstilling «Norges vakre natur» i Bamble bibliotek.

Den svenske duoen
Mons Kallentoft og
Markus Lutteman
håper actionfylte og
voldsomme «Zack»
representerer noe
nytt i skandinavisk
krimlitteratur.
b OSLO

Det kan høres velkjent ut: En
krimhelt som er ridd av indre demoner, et mørkt Stockholm-portrett og riktig ekle mord.
– Ikke helt ulikt det man ellers
leser av krim fra Skandinavia for
tiden?
Det er Mons Kallentoft, en
durkdreven krimforfatter (blant
annet kjent for krimbøkene om
Malin Fors) som griper ordet
først. Han sier:
– Jo, vi bryter helt klart med
den vanlige krimromanen. Vi
bruker historien om Herkules og
hans heltedåder som en slags
overbygning for vår historie om
Zack. Kan du mye om gresk mytologi, vil du hele tiden kunne
plukke opp referanser og paralleller i «Zack». Blant annet lar vi

politihelten i denne serien leve
et dobbeltliv. Akkurat som Herkules tilhører han to verdener.

Sexslaver
Historien om Zack er plassert i
nåtidens Stockholm og vi tas
med til en mørk underverden
der sexslavehandel og mafiavirksomhet regjerer. Man kan saktens spørre seg om det virkelig er
nødvendig å skrive fram en så
brutal virkelighet.
– Det som preger nyhetsbildet
nå er ikke akkurat lystige saker.
Det er alt dette mørket, voldsomme konflikter og kulturer
som krasjer, som gjenspeiler seg
i krimlitteraturen, sier Markus
Lutteman.
På den lyse siden: Helten Zack
skiller seg fra travere som Harry
Hole og Varg Veum ved å være
både ung og kjekk. Oppsiktsvekkende er det også at han har en
fot i politiet, som etterforsker,
mens den andre er solid plassert
i Stockholms illegale natteliv.
Her tar han for seg av blant annet kokain og amfetamin, samt
omgås langervennene sine – som
han har kjent siden barndommen.
– Hvor troverdig er et slikt
dobbeltliv, Kallentoft?
– Jeg vet ikke om det finnes en
som Zack i virkeligheten. Men i
boken vår gjør det i alle fall det.

Forfatterduoen forteller at en
større historie skal rulles opp når
alle bøkene om Zack er i boks. Vi
kan regne med at bokserien ender opp på 12 bøker. Og der Herkules må slåss mot mannevonde
hester og villsvin, må Zack blant
annet sloss med tyrkisk mafia og
blodtørstige ulver.

– En actionfilm
Den store historien, den som det
tar mange bøker å rulle opp, skal
handle om «hvem som egentlig
styrer verden», sier duoen hemmelighetsfullt til NTB.
Men de liker ikke ordet konspirasjonsteorier, og nøyer seg med
å si at de «utforsker moderne
maktstrukturer».
– Men mest er jo dette underholdning. Vi ville kline skikkelig
til og lage en actionfilm i bokformat, sier Kallentoft.
– Den norske forfatteren Ingvar Ambjørnsen kaller krimromanen for «den nye romanen».
Hva tenker dere om det, Kallentoft og Lutteman?
– Jeg tenker at formen til
krimromanen gir rom til klassisk
historiefortelling. Vi har et sug
etter store, kraftfulle fortellinger,
sier Kallentoft avslutningsvis.
I Sverige har «Zack» solgt i
80.000 eksemplarer.
b Veronica Karlsen, NTB

Gå tur med andre
b PORSGRUNN Lyst å komme deg ut å gå en tur sammen med

andre? Da kan du møte opp på følgende steder og tidspunkter:
Borgeåsen kl. 11.00 ved NRK-bygget. Stridsklev kl. 11.00 på
Flåttenjordet og Heistad kl. 11.00 ved Kiwi.

Telemarksgalleriet
b NOTODDEN Tekstilkunstner Inger Johanne Rasmussen,

i samarbeid med forfatter og mytolog Terje Nordby, viser
utstillingen «Gjenskinn» på Telemarksgalleriet.

Folkelig danseøving
b SKIEN Tid for gla`trim; Leikarringen i Norskdomslaget

i Porsgrunn har vanlig danseøving og gratis kurs i folkelig dans
på Furuheim, Borgestad hver tirsdag for ungdom og voksne fra
kl. 19.00. til levende musikk. Alle er hjertelig velkommen til et
hyggelig dansemiljø.

Møte i Skien hagelag
b SKIEN Skien hagelag har foredrag kl. 19.30 ved Juliet

Okparaebo. Juliet er en av de fem damene som deltar i Hageselskapets prosjekt «Grenseløse grønnsaker og urter», gaven
til Dronning Sonja 70 års dag. Foredraget er om grønnsaker og
urter fra varmere strøk, som kan dyrkes i Norge.

Se full oversikt på www.varden.no/kultur/hva-skjer
Her kan du også legge inn dine arrangementsmeldinger på nett.
Innleveringsfrist er kl. 10 dagen før innrykk.
Arrangementsmeldinger som skal inn mandag
må leveres innen kl. 10 fredag.

