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TV: TV-serien «13 Reasons Why» handlar om Hannah. Ho gjer 
sjølvmord.

 ● Vi må snakke om 
sjølvmord. Likevel åtvarar 
ekspertar om ein ny TV-
serie om temaet.

I TV-serien «13 Reasons 
Why» følger vi Hannah. Ho 
har gjort sjølvmord. Ho har 
13 grunnar for det, og dei har 
ho spelt inn på lyd-kassettar. 
Ho gir andre skulda for at ho 
ønskte å døy.

Serien på kanalen Netflix får 
kritikk. Den viser korleis jenta 
tek livet sitt. Det er for mykje, 
meiner fleire.
– Folk kan bli inspirerte til 
å gjere sjølvmord. Det viser 
forskning. Det kan skje når 

media viser for mykje detaljar, 
seier Lars Mehlum til avisa 
Vårt Land. Han jobbar med 
forskning på sjølvmord, og 
korleis dei kan stoppast.

I Trondheim fekk foreldre 
brev frå skular. Der sto det at 
foreldre må ta ekstra vare på 
ungdommane no. 
– Mai er spesielt vanskeleg. Det 
er mykje press og eksamenar, 
skriv skulane. Dei nemner også 
TV-serien «13 Reasons Why».
– Svært mange av dei unge 
ser på den, skriv dei, ifølge 
kanalen NRK.

Karin Flølo
karin@klartale.no

Fryktar TV-serie
Les meir på side 3

– Vi har aldri 
sett eit så stort 
dataangrep. 

POLITIKK: Russ møtte fulle 
på skulen. Dei skuldar på 
strenge reglar for fråvær. 
Desse reglane er eit problem 
i russetida, meinte russen. 
Statsminister Erna Solberg 
reagerte. Ho ba russen vere 
edru på skulen, skriv NTB.

TYSKLAND: Statsminister 
Angela Merkel og partiet 
hennar vann eit viktig lokalval. 
Ho fekk mest støtte i delstaten 
Nordrhein-Westfalen. Det 
er staten med flest folk i 
Tyskland. Tyskarane vel ny 
nasjonalforsamling til hausten.

Ba russen vere 
edru på skulen

Vann viktig val i 
Tyskland
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Vil ikkje la dei yngste få røyste
VAL: Ungdommar på 16 og 17 
år fekk prøve å røyste. 
Det skal dei ikkje få lov til 
lenger, meiner regjeringa. 
Berre folk over 18 år får 
stemme ved val framover. Det 
skriv nyhendebyrået NTB.

Fleire unge politikarar blei 
valde fordi yngre fekk stemme. 
Men altfor få i Noreg vil at 
16-åringar og 17-åringar skal få 
røyste, ifølge NTB.
– Det viser truleg at folk vil at 

aldersgrensa skal vere 18 år, 
skriv regjeringa i eit forslag.

Ikke alle er samde.
– Vi krev at Stortinget gjer 
slik at dei unge får røyste i 
2019, seier Stian Seland. Han 
snakkar for organisasjonar for 
barn og unge.
Styresmaktene må sleppe til 
dei unge i demokratiet, meiner 
han.

Karin Flølo
karin@klartale.no

Redda passasjer
ULYKKE: Piloten Quentin 
Smith sumde inn i cockpit 
for å redde ein passasjer. Det 
skjedde etter at eit helikopter 
styrta i Bergen. Ein person er 
framleis kritisk skadd.

 ● Merete 
Furuberg, 62 
år, leiar av 
Norsk Bonde- 
og Små-
brukarlag. 

 ● Ho har 
saman med 
Bondelaget jobba for meir 
lønn til bøndene. Staten vil 
gi bøndene 1 milliard kroner 
mindre enn dei ba om.

 ● Partane var enno ikkje 
samde tysdag.

NAMN I NYHENDA
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Merete FurubergHelsepartiet er eit heilt 
nytt parti. Dei vil kjempe for 
at Noreg brukar meir pengar 
på helse. Partiet skal ha sitt 
første landsmøte til helga.

Verda elskar norske 
knekkebrød. Det blir selt tre 
gonger så mykje til utlandet 
som i 2014. Knekkebrøda 
blir rekna som sunne, og dei 
smular ikkje.

Organisasjoner skal 
demonstrere framfor 
Stortinget laurdag. Årsaka 
er at tre menn blei frikjende 
for valdtekt av ei kvinne. Men 
dei blei dømde til å betale 
erstatning. Organisasjonane 
er kritiske til frikjenninga.

Kjelde: NTB

BRANN: Det brann i lyngen 
på Ottersøy i Nord-Trøndelag. 
Brannfolk sløkte mykje av 
brannen måndag, men vinden 
trua. Det kunne fort byrje å 
brenne igjen. 70 personar 
jobba heile natt til tysdag. 
Det ulma framleis i den 
tørre lyngen. Tre helikopter 
var med på å sløkke, skriv 
nyhendebyrået NTB.

Kjempa mot 
brann heile natta

RØYK: Det kom mykje røyk frå 
lyngbrannen. 
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VAL: Dei yngste får ikkje røyste ved 
valet til hausten. 

NOREG
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Det store angrepet
 ● Kriminelle angreip 

200.000 datamaskiner, 
men tente lite pengar.

– Datamaskiner frå minst 
150 ulike land blei angripne. 
Vi har aldri sett eit så stort 
dataangrep. Det seier Rob 
Wainwright til kanalen ITV. 
Han er sjef i politibyrået 
Europol.

Angrepet starta fredag i 
førre veke. Det råka om lag 
30.000 skular og bedrifter 
i Kina. I Storbritannia blei 
datamaskiner på sjukehus 
låste. 

Hackarane kravde pengar frå 
eigarane til datamaskinene.
Slik skjer angrepet:

Eit program spreier seg 
på internett frå maskin til 
maskin som ein orm. Ormen 
«WannaCry» snik seg forbi 
tryggleiken på maskina. 
Programmet låser bilde, brev 
og alt anna med ein kode.
«WannaCry» seier at du må 
betale for å få koden. Først 
kostar det om lag 2.500 
kroner. Så blir det dyrare.

400 millionar kroner. Det 
kunne angriparane tent, om 
alle hadde betalt. Måndag 
hadde færre enn hundre 
betalt. Dei har betalt mindre 
enn 300.000 kroner til saman, 
skriv avisa The Guardian.

– Det var mange store selskap 
som blei angripne, sier 

Wainwrigth i Europol. Store 
selskap tek kopiar av alt på 
maskinene sine.

Ein 22 år gammal mann frå 
Storbritannia klarte å hindre 
ormen. Han er ekspert på 
tryggleik. Han fann ein brytar 
som slo av ormen. Ei lita 
stund.

Dei kriminelle har endra 
på ormen fleire gonger, 
seier Bogdan Dumitru til 
nyhendebyrået NTB. Han 
jobbar med datatryggleik.
Ekspertar ber folk om å 
oppdatere maskinene sine.

Pétur Níelsson 
petur@klartale.no

ANGREP: Kriminelle angreip datamaskiner i heile verda. 
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Nyhenda er skrivne av  
redaksjonen i avisa Klar Tale.KULTUR

– Kven er du politikar for?
– Eg vil vere ein politikar for 
dei som treng det mest. Så 
er eg politikar for dei som 
ikkje har ei stemme enno. 
Og eg er oppteken av klima.

– Kvifor begynte du med 
politikk?
– På skulen min røysta 
mange Sosialistisk 
Venstreparti og Raudt. Eg var 
ikkje samd med dei, men eg 
klarte ikkje å forklare kvifor. 
Eg deltok på eit møte i Unge 
Høgre. Då blei eg frelst.

– Kva blir den største 
utfordringa i valkampen?
– Det blir lite søvn, mykje 
reising og lite tid til familie. 
Men det blir spennande!

– Kva veit folk flest ikkje 
om deg?
– Eg blei fødd med seks tær 
på den eine foten. Eg tok 
kveldskurs i kinesisk et år. 
Det siste anbefaler eg!

Bjørn Ivar Voll
bjornivar@klartale.no

Mathilde Tybring-Gjedde er 
politisk rådgjevar i Helse- og 
omsorgs-departementet for 
Høgre.

MIN POLITIKK

Vil gjere  
ein skilnad
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Mørkt og farleg paradis
 » Det har gått ti år sidan reisa til planeten Prometheus. No 

reiser eit romskip til det dei trur er eit uoppdaga paradis. Det 
er ei mørk og farleg verd. Michael Fassbender speler rolla som 
David, som bur i denne verda. Det er den sjette filmen om 
romvesen frå regissør Ridley Scott. Filmen «Alien: Covenant» 
har premiere fredag. Han passar for dei over 15 år.

FILM

Lagar motsvar til 
russelåtar
MUSIKK: Komponist Trygve 
Skaug er lei av russelåtar med 
grove tekstar. Han har laga 
sin eigen låt, som han kallar 
«Skuddsikker». Den handlar 
om å vere far og ein beskyttar. 
Skaug håpar døtrene hans kan 
høyre låten når dei blir russ, 
skriv nyhendebyrået NTB.

Stal historie om 
Harry Potter
LITTERATUR: Nokon har 
stole eit utkast til historia om 
Harry Potter. Tjuveriet skjedde 
i Birmingham i Storbritannia. 
Forfattaren J. K. Rowling skreiv 
historia på eit lite ark. Dette 
blei selt til ein kjøpar, men er 
altså stole. Politiet ber fansen 
om hjelp til å finne arket.

Fo
to

: 2
0

th
 C

en
tu

ry
 F

ox

MUSIKK: Portugal vann 
musikk-konkurransen 
Eurovision Song Contest 
laurdag. – Musikk er ikkje 
fyrverkeri. Musikk er kjensler, 
sa Salvador Sobral etter 
sigeren. Han var rørt. Norske 
JOWST kom på tiandeplass 
med låta «Grab The Moment».

Sjarmerte med 
kjensler

VANN: Salvador Sobral frå 
Portugal vann Eurovision.
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