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Nicola Barker er breskur rithöfundur, rétt innan við fertugt, sem hefur skrifað sjö bækur 

og hlotið margvíslegar viðurkenningar. Skáldsagan Fimm mílur frá Ytri-Von sem nú er 

komin út hjá Bjarti er ekki hennar nýjasta bók en hún var gefin út í Bretlandi árið 2000. 

Aðalsöguhetjan er 16 ára unglingsstúlka, Medve að nafni, sem er tæpir tveir metrar á 

hæð, með hendur á stærð við borðtennisspaða og snípurinn á henni er álíka stór og 

gullaugakartafla (15). Hún býr ásamt föður sínum dvergvöxnum og systkinum á 

niðurníddu hóteli undan Englandsströndum. Sagan gerist sumarið 1981:  „Þetta er ár 

hanans; undarlegur tími, myrkur og brenglaður, og einkenni hans reigingur og krafs og 

skítur og garg“ (13). Þegar piltur einn frá Suður-Afríku, furðufuglinn La Roux, sest að 

hjá þessari óvenjulegu fjölskyldu fara myrkir og brenglaðir tímar í hönd og samskipti 

hans og Medve minna sannarlega mest á hanaat. 

 

Medve er einstaklega meinfýsinn, kaldhæðinn og kjaftfor unglingur sem fer sínu fram. 

Hún lítur á La Roux sem aðskotadýr á heimilinu og í iðjuleysi sumarsins hefst brátt 

skæruhernaður þeirra á milli. Stríðið einkennist mjög af kynferðislegri spennu, hormónar 

Medve eru á fullri ferð og hún er ýmist full óbeitar eða aðdáunar á þessum væskilslega og 

dularfulla drjóla sem gengur um með lambhúshettu alla daga. Hann segist vera afar 

kvenhræddur, marghrelldur af skelfilegum skýringarmyndum föður síns sem er 

kvensjúkdómalæknir, en biður Medve um hjálp við að eyða óttanum og viðbjóðnum með 

því að leyfa honum að „endurnýja kynnin við leggöngin... í vinalegu, opnu og ekki 

ógnandi umhverfi. Með því að skoða rólega og læra hægt og varlega. Bara kíkja...“ (69-

70). Átökin milli Medve og La Roux, hörð valdabarátta þeirra, slagsmál, samsæri og 

hefndaraðgerðir, stigmagnast og ná hámarki í óþokkabragði Medve þar sem rauð 

plastmargfætla kemur við sögu (hún prýðir bókarkápu einnar af ensku útgáfunum). Inn í 

söguna fléttast ýmsir þættir, s.s. harmsaga elstu systurinnar Poodle,  fjöldamorðinginn 

Jack Henry, hinn feimni og fámáli Svarti Jack sem Medve hyggst táldraga, stríðið í 

Angóla og aðskilnaðarstefnan í Suður-Afríku auk þess sem Medve dregur lesandann inn í 

textann, ávarpar hann og spyr álits. La Roux reynist vera liðhlaupi og stutt dvöl hans og 

skyndileg brottför vekja áleitnar spurningar um siðferði og traust. 

 

Medve rekur atburðarásina fimmtán árum síðar og þá fer fram uppgjör hennar við 

fortíðina, La Roux og sjálfa sig. Í sögunni renna unglingsslangur, bölv og talmál saman 

við þroskaða yfirsýn Medve sem þrítugs lögfræðings og mynda eitraða, hráa stílblöndu  

af meinfyndni og sársauka. Það er næsta víst að þýðingin hefur verið ansi erfitt 

viðfangsefni sem Elísa Björg Þorsteinsdóttir  kemst mjög vel frá. Líkingarnar eru 

stórskornar og gróteskar, oft sóttar í dýraríkið: „...geirvörturnar á mér eru örugglega að 

grafa sér leið eins og blindar moldvörpur gegnum götin á hekluvestinu“ (26), „Hann 

másar eins og dóbermanhundur læstur inni í bíl á sumardegi“ (37) og „Tveir þrautseigir 

hortaumar skríða niður úr nösunum á honum eins og einbeittir grænir ormar að forða sér 



út úr húðlitu epli“ (46). Fimm mílur frá Ytri-Von er ögrandi saga með fjölskrúðugum 

persónum og siðferðislegum undirtóni – ástarsaga um hefnd, glötun og  Nýja-Von. 
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