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Hvis du kunne velge – blind 

eller døv? Ingen har valget. 
Kroppen, genene – eller er det 
skjebnen? – lever sitt eget liv. Vi 
må ta det vi får. Eller må vi det?

Siri M. Kvamme stikker 
problematikken som smerte-

full spiss av litterær refleksjon 
inn i hovedpersonens liv, 
sykdomsforløp og uvisshet i 
«Verden leker gjemsel». 

Vi tar del i bevisstheten til en 
kvinne midt i livet, som får en 
diagnose der verste utfall er tap 
av synet. Hvem ville ikke se det 
som noe av det frykteligste.

Skulle det finnes verre 
diagnoser, og det gjør det for 
alle som måtte ha sitt, er 
hovedpersonens drama lett 
overførbart til alle tenkelige 
epikriser der pilen peker ned.

ROMANEN ER ingen hån av 
blinde. Kan ikke leses som at 
folk uten syn har mindrever-
dige liv. Hos Kvamme er det 
tapet, ikke tilstanden, som er 
selve tragedien. Overgangen, 
angsten, sorgen. Å miste 
kontroll over egen kropp. Eget 
liv. Framtiden. Alt man drømte 
om. Men hovedpersonens 

sykdom er bare ett av flere 
sterke vektlagte elementer i 
romanen, for det er flere påler 
som bærer fortellingen. Jeg vil 
si løfter den – til et eksistensielt 
undrende og interessant nivå. 

KVAMME ER ingen sykdoms-
forfatter. Hun skriver om livet. 
Det som teller. Alt som driver 
tilværelsen framover, eller 
bremser ønsket oppdrift. 

De små, hverdagslige 
tannhjulene du vet. 

Blikkene, berøringen, 
smaken av mat, lønnskontoen, 
boken, barna, mosjonen. Det å 
elske noen, frykten for å miste. 

Hovedpersonen lever i et 
forhold der bonusbarn, ekser, 
hekser og egne demoner 
skaper utfordringer. 

Kvamme gir smertefulle 
erkjennelser av at man tross alt 
er alene, blir syk alene, om aldri 
så mye sammen med andre. 

Styringen må man ta selv.
Gjenkjennelige trekk i mange 

liv, vil jeg tro. De poengteres 
her, alt som kan gi tilværelsen 
et løft, eller kjøre den i grøfta. 

Språket er korthugd. Sanse-

opplevelsene mange, særlig av 
natur og personer. Mye er bra.

For mye er, som Kvamme ser, 
innsikt som kommer fra helt 
andre steder enn øynene.

Så mye vi ønsker å se

DYPDYKK: Den blå lagune på Island. Turen dit setter nye krefter i 
sving hos hovedpersonen i romanen «Verden leker gjemsel».

ROMAN: Siri M. Kvamme er ute med ny roman.  FOTO: ALF-ROBERT SOMMERBAKK
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