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Þrír gaurar, sem eru saman í skóla og búa við ólíkar fjölskylduaðstæður, eru að ljúka tíunda bekk og 

hyggjast fagna því með fyrsta fylleríinu. Búið er að útvega bjór og bríser og allt klárt en svo skipast 

veður í lofti. Þvílík vika er mjög týpísk, raunsæisleg unglingasaga úr samtímanum; gelgjulegir strákar 

spjalla á facebook í sveittum fótboltaskóm, fúlir kennarar hafa gert þeim lífið leitt, foreldrarnir eru 

doldið afskiptasamir en svo koma sætar stelpur sem hanga í Smáralindinni og eru alveg til í að verða 

kærustur.   

„Það er undarlegt að vakna með fleiri tonn af bólum framan í sér þegar maður sofnaði kvöldið áður 

með í mesta lagi tvær eða þrjár. „Djöfulsins fokking shit“ Ég stend ber að ofan og skoða ljótasta andlit 

í heimi með fáránlegasta fjölda af bólum sem gosið hafa upp á einni nóttu. „Eru þetta 

morgunbænirnar?“ Það hefði engu breytt þó að það hefði ekki fylgt nein rödd með þessum orðum – 

ég hefði samt vitað hver væri að tala. Svona talar bara mamma og þá er ég ekki bara að meina hér á 

heimilinu – nei, ég er að tala um veröldina“ (79). Sögumaðurinn Geiri er skynsamur strákur sem þolir 

ekki ambögur á íslensku máli („það var sagt mér...“), á ágæta foreldra, lítinn bróður og 

stórskemmtilega eldri systur sem finnst hún bera nokkra ábyrgð á bróður sínum og framtíð hans.  

Unglingslegt talmálið, slettur og frasar, virka ágætlega og stafsetningin á sms-unum er hrikaleg. 

Stemningin er sú að börn eru besta fólk en áfengi hið mesta böl. Húmorinn er léttur og tekið á 

unglingaflækjunum af skilningi og samúð. Bókin hlaut „íslensku barnabókaverðlaunin“ sem Vaka-

Helgafell efnir til á hverju ári, skipuð er dómnefnd og valið úr innsendum handritum. Þetta er 

hressileg saga og hefðbundin, auðlesin og stundum fyndin og persónurnar eru geðþekkar. Þvílík vika 

er ekki framúrstefnuleg eða sérlega metnaðarfull en hún er söluvæn og boðskapurinn skýr og 

sannarlega góður til síns brúks. 
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