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Bare ukedager er en kioskroman om det brutale men nødvendige
sammenstøtet mellom Carrie Bradshaws polerte kjærlighetsliv og virkelighetens knusende realisme.
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Våken spurte du og jeg sa ja, vil du komme
		 hit, hopper i en taxi, sa du og jeg lå og
		
venta med klump i magen og rent undertøy.
– Fra «Bare ukedager», Cecilie Aurstad.
Cecilie Aurstad (25) så for seg turer i
parken med kaffe latte, og fikk nudler i pappbeger fra Deli før hun betalte taxi hjem. Etter
avbrutte studier i sammenlignende politikk,
tre år ved tekstforfatterstudiet på Westerdals,
og en master i kjærlighetssorg, hadde hun et
bokmanus om de næringstappende søndagsforholdene som opptok det meste av studietiden. Flamme forlag kicka på manuset og står
herved til ansvar for sin første kioskroman.
«Bare Ukedager» byr på en usensurert fortelling om en jente og en bad ass som kun
var ute etter et søndagsforhold. Det lukter
chick-lit. Hvorfor ønsket du å skrive en
sjangerroman?
– Mye av handlingen foregår i kiosk-køer
natt til søndag, derav en artig dobbelhet å
kalle det en kioskroman. Men jeg vil egentlig
ikke si at det chick-lit i tradisjonell forstand.
At nettopp to menn i 30-40-åra falt for
manuset, taler i mot at det bare er en bok

for damer. Jeg tror neppe de har lest så mye
chick-lit eller har en drøm om gjøre Flamme
forlag til landets ledende chick lit-forlag.
Nils-Øivind (Hågensen, jou. anm.) og Bendik
(Wold, jou. anm.) falt nok for tonen i språket,
at tekstene var morsomme og triste på en
gang, og den usensurerte tilnærmingen til
temaet. De synes det var kult, selv om de
først ikke visste helt hva det var for noe. Det
er heller ikke bare en bok om kjærlighet. Det
handler om å være ung i Oslo i 2012, og om
å finne sin plass.
Persongalleriet består hovedsakelig av et
du og et jeg, der jeget stadig er styrt av denne
du. Hvem er han?
– En blanding av mange, men hovedsakelig en veldig fin fyr som ikke var veldig
forelska i meg, in the end. Jeg brukte mye tid
på å være ulykkelig forelska i begynnelsen av
20-åra. Man tror liksom det å bli forelska er
lett og fint og bare fyrverkeri, men så sitter
du plutselig fast i et uforutsigbart søndagsforhold og har det mest dritt. Historiene i Bare
ukedager kokte ned til forholdet mellom et du
og et jeg.
Og Jeg-et er egentlig deg? Var det følelser
du følte deg alene om før du skrev romanen?
– Mange venninner hadde også forhold

Mange venninner hadde også forhold som
hovedsakelig utspant seg fredag-søndag.
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som hovedsakelig utspant seg fredag-søndag. «It’s complicated» ble normalen. Når
forelskelsen ikke blir gjengjeldt blir det fort
altoppslukende og plutselig er alt som betyr
noe at noen liker deg tilbake. Jeg skriver i stor
grad basert på meg selv. Alle som leser boka
skjønner det, så det er liten vits å benekte
det. Jeg har levd i en sfære der jeg bare har
trodd at det har vært en utveksling mellom
meg og Nils-Øivind. Han sa på et tidspunkt,
disse to her er jo gærne, før han senere lurte
på i hvor stor grad det var selvopplevd. Det
gikk veldig sent opp for meg at noen andre
enn han og meg skulle lese det.
Skrev nummeret ditt på en lapp og
festa den bak senga, sletta det på mobilen før
jeg skulle ut.
«Du» driver deg tidvis til vanvidd. På et
tidspunkt stikker du ut for å kjøpe hasj
på Eventyrbrua, hvor du beskriver frykten for
å bli voldtatt av den mørkhuda dealeren.
Er det noe du tror alle jenter går rundt og
føler på, at mørke menn er lik voldtekt?
– Nei, det tror jeg ikke, i hvert fall gjør
ikke jeg det, men hvis du blir med en fremmed mann, uansett hudfarge, inn i en bakgård og opp i leiligheten hans klokka 04.30
for å kjøpe hasj, er det mulig tanken streifer
deg. Det kan jo være greit å styre unna akkurat den situasjonen, selv om de fleste som
selger hasj sikker er topp fyrer. Det vet jeg
veldig lite om.
Ofte er jeg sikker på at jeg kommer til å
miste deg, at du får hjernesvulst eller noe sånt,

og jeg må se deg bli sykere og sykere, jeg tenker
det så ofte at jeg har begynt å tro på det, sier jeg
det høyt tror du sikkert jeg er syk.
«Jeg» møter en bra fyr til slutt?
– Ja, men det er ikke bare fryd og gammen det heller. Da opplever hun jo hvordan
kjærlighet virkelig er, og der er ukedagene fylt
med trivialiteter som at kylling og grønnsaker
ikke skal skjæres på samme fjøl.
Hva synes du om chick lit-kometen
«Fifthy Shades of Grey»?
– Jeg har motvillig pløyd meg nesten
gjennom den. Det er noe av det jævligste jeg
har lest. Mulig den funker bedre på engelsk,
men på norsk var den ikke veldig sexy. Hovedpersonen er irriterende, språket er irriterende,
og sex-skildringene er i hvert fall irriterende.
Jeg skjønner ikke fascinasjonen for den slave/
hersker-greia.
Du liker det soft altså. I tillegg til å skrive
utleverende om kjærlighetslivet ditt de siste
fem årene, skriver du til daglig for Elle. Du
har åpenbart en større innsikt i hva kvinner
liker å lese?
– Generelt tror jeg kvinner og menn i stor
grad liker de samme bøkene, hva som skal
til for at en bok appellerer har ikke så mye
med kjønn å gjøre. Jeg har skrevet om å være
forelska, det blir fort oppfattet som en «jentebok» fordi jeg er jente, men kjærlighetssorg
og forelskelse er jo universelle følelser. Bare
fordi man skriver om følelser og de nære ting
og er jente, blir det kvinnelitteratur. Ingen
kaller Min kamp en «mannebok» eller lager
saker på Knaus og mannelitteratur.
Hva vil gutter ha da?
– I hvert fall ikke en jente som ligger
hjemme og venter på dem i rent undertøy.
«Bare ukedager» er ute på Flamme forlag.
www.flammeforlag.no

