
Vundersmed vurdert av Sissel Gjefsen 

Morrigan Kråkh er veldig relaterbar karakter, ikke bare for barn, men også for voksne. Morrigan 
vokste opp med troen om at hun hadde en forbannelse over seg, og første bok fant vi ut at ting 
kanskje ikke var så svart og hvitt. Hun ble rasket med til Ingenlund og gikk gjennom fire utfordringer 
for å bli med i det Vunderlige selskap, der alle medlemmene er familie og blir opplært i fantastiske 
kunster. 

I Vundersmed er Morrigan endelig i skolen som hun ønsket å gå på med sine nye venner, men det går 
ikke helt etter planen. Medlemmer i selskapet begynner å forsvinne på uforklarlig vis, og de andre 
medlemmene mistenker at Morrigan og hennes mystiske krefter har noe med det å gjøre. Det er opp 
til Morrigan og vennene hennes å finne ut hva som foregår. 

Morrigan Kråkh tviler på seg selv gjennom hele boken, og hun er ekspert på negative tanker om seg 
selv. Det gjør henne til en bra rollemodell for barn, fordi uansett om hun føler det slik så gjør hun sitt 
beste for å hjelpe alle til tross for de negative følelsene. Ingenlund-bøkene viser barn og unge at 
familie ikke bare trenger å være de du er i slekt med, det kan også være folk man velger selv. 
Morrigan har mange rundt seg som er der for henne om hun trenger dem, noe som er veldig viktig å 
vise unge som sliter. Jupiter Nord har tatt henne inn i sin familie og er den faren hun alltid trengte, en 
som elsker henne uansett hva som skjer og som støtter henne gjennom alt. 

Plottet er tidvis litt tregt, men i siste halvdel begynner bitene i mysteriet å falle på plass og det bygger 
seg opp til en skikkelig spennende avslutning. I den siste halvdelen var jeg så engasjert at jeg holdt 
pusten! Den tredje boka har ikke noen publiseringsdato enda, så da er det bare å smøre seg med 
tålmodighet, fordi man ser at Jessica Townsend bygger opp til en veldig spennende historie videre. 
Ingenlund og Vundersmed viser barn og unge en karakter som kommer fra en vanskelig bakgrunn og 
som ikke er en helt perfekt karakter. Hun gjør feil og hun er ikke alltid sikker på seg selv, og det er 
veldig viktig for oss alle å se. 

 


