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Femtiotalet, brytningstiden. Allt nytt som kom: Tamponger, jukebox och EP-skivor. Invasionen i Ungern
1956, Suezkrisen med bensinransonering samma år. Och så ungdomsfilmerna: James Dean i Ung Rebell och
Marina Vlady i För ung för kärleken och Före Syndafloden.
De unga visste inte så mycket. Särskilt okunniga var de om det där. De viskade och undrade och försökte finna
lösningar på livets mysterier hos varandra och i Fickjournalen.
Margita är tretton år
när den läsarrosade romanen om henne börjar med en skolavslutning 1955.
 Fick du BC i engelska?
Frågan hängde kvar i luften. Den gick att ta på.
Röra vid.
Högre Allmänna Läroverket står det med fet svart text överst på betyget. En Perplex ögonmascara kostar 2:65.
Margita är inte dum, hon inser instinktivt att hon inte är dum. Men hon är inte van att läsa läxor, har aldrig
tidigare behövt. Hon som en gång hade guld-och silverstjärnor i alla sina skriv- och räkneböcker. Hon som var
bäst i klassen i folkskolan.

Hon är för lång också! Naturligtvis är hon för lång! Precis som alla unga flickor är antingen för korta eller för
långa eller för tjocka eller för magra eller har för stora fötter eller för små bröst så är hon för lång.
Margita är med andra ord fullkomligt normal. Och trots BC:t i engelska  eller kanske tack vare!  registrerar
hon i allt det framspringande femtiotalet.
Pedro Carmona-Alvarez; Og været skiftet og det ble sommer og så videre. Roman. Han er fra New Jersey.
Hun er fra Oslo. De møtes i New York på slutten av femtitallet. Sitatet fra Søren Kierkegaard om å gå er vel
verdt å ta vare på. Jeg har hentet det fra boken «Til trøst» av den danske presten Møllehave: Aurskog-Høland
bibliotek Bjørkelangen torg, Bjørkeveien 22, 1940 Bjørkelangen biblioteket@ahk.no Tlf. 63 85 25 90.
Marianne Mørch Grahn Biblioteksjef Visste du at 98 prosent av oss krysser anklene i tannlegestolen når vi
skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk

