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Efnisgrip  
 

Í þessari ritgerð verður fjallað um Ljósaskiptabækur Stephenie Meyer. Þær eru 

Ljósaskipti, New Moon, Eclipse og Breaking Dawn. Ljósaskiptabækurnar fjalla um 

ástarsamband stúlku sem heitir Bella og vampíru sem heitir Edward. Ást þeirra er 

forboðin og eru margir mótfallnir sambandi þeirra. Bækurnar lýsa sambandi þeirra og 

þeim hættum sem fylgja því. Fylgst er með Bellu þroskast og þegar hún fær ósk sína 

uppfyllta ,að vera með Edward að eilífu sem vampíra. Í þessari ritgerð verður farið yfir 

þær helstu bókmenntagreinar sem Ljósaskiptabækurnar gætu flokkast undir.  

Bókmenntagreinarnar eru smáskvísubókmenntir, ástarsögur, hryllingsbókmenntir og 

vísindaskáldskapur. Einnig verður skoðuð aðlögun bókarinnar Ljósaskipti að kvikmynd 

og metið hvernig hún hefur tekist til. Síðast verður fimmta bókin í ritröðinni, hin 

óútgefna Miðnætursól (e. Midnight Sun), skoðuð  og hún borin saman við fyrstu bókina, 

Ljósaskipti. Við skoðun bókanna verður stuðst við hinar ýmsu fræðigreinar, bæði eftir 

erlenda og innlenda fræðinga um þær bókmenntagreinar sem nefndar eru hér  að ofan. 
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1 Inngangur 

 
Stephenie Meyer  (1973) er bandarískur rithöfundur. Hún býr í Phoenix, Arizona, er gift 

og á þrjú börn. Árið 2003 dreymdi hana venjulega stelpu og gullfallegan strák sem var 

vampíra. Þau stóðu á engi og voru að ræða saman um ást sína og vampíran laðist að 

blóði stúlkunnar.
1
 Upp úr þessum draumi spratt skáldsagan Ljósaskipti (e. Twilight) sem 

kom út árið 2005 í Bandaríkjunum og varð fljótt mjög vinsæl. Nokkrum vikum eftir 

útgáfu hennar var hún komin í fimmta sæti á lista The New York Times yfir mest seldu 

bækurnar. Bókin komst inn á lista Samtaka bandarískra bókasafna (e. American Library 

Association) yfir „10 vinsælustu bækurnar fyrir ungt fólk.“ 
2
 Nýtt tungl (e. New Moon, 

2006) er önnur bókin í röðinni og fór í fyrsta sæti á lista The New York Times og var í 

meira en 25 vikur í því sæti. Þegar þriðja bókin, Tunglmyrkvi (e. Eclipse, 2007), kom út 

voru bækurnar orðnar heimsfrægar.  Fjórða bókin, Dögunin (e. Breaking Dawn, 2008) 

seldist í 1.3 milljónum eintaka fyrsta sólarhringinn eftir að hún kom út, en hún er síðasta 

bókin í seríunni. Bækurnar eru fyrir alla aldurshópa, þó þær höfði mest til ungra stúlkna. 

Það hafa verið stofnaðar tugir aðdáendahópa og vefsíðna í kringum bækurnar og búið er 

að gera og gefa út fyrstu bókina í kvikmyndaformi. Búið er að kvikmynda aðra bókina, 

Nýtt tungl, sem verður frumsýnd í nóvember. 

                                                 
1
 StephenieMeyer.com: „Twilight“  

2
 American Library Association: „2006 Best Books for Young Adults with annotations“  



6 

 

 

2 Bókmenntagreinar 

2.1 Smáskvísubókmenntir 

 

 Upphaf „smáskvísubókmennta“ má rekja til bókmenntagreiningar „skvísubókmenntir“. 

Það var árið 1995 sem orðið skvísubókmenntir (e. Chick-lit) var fyrst notað af 

bandarísku rithöfundunum Chris Mazza og Jeffery DeShell. Því var ætlað að lýsa póst-

femínískum bókmenntum, sem eru bókmenntir um sjálfstæðar, öruggar, frakkar, 

kaldhæðnislegar, fágaðar og hreinskilnar konur.
3
 Póst-femínískar bókmenntir eru um 

konur sem viðurkenna eigin lífsstíl og brjóta gegn hefðbundinni flokkun kynja.
4
 Sú 

skilgreining verður að söluvöru þegar Dagbók Bridget Jones (1996) eftir Helen Fielding 

kemur út.  

Skvísubókmenntir leggja áherslu á að vera hressar og skemmtilegar og fjalla um 

hversdagsleg málefni þannig að margar konur geti samsamað sig þeim. Þær eru ekki 

endilega væmnar eða léttvægar ástarsögur. Söguþráðurinn er venjulega um konu á 

þrítugs eða fertugsaldri sem tekst á við hversdagleg mál eins og samskipti við kærasta 

sinn, vinnu, lífsstíl, hjónaband, stefnumót og margt fleira.
5
 Skvísubókmenntir eru 

aðallega skrifaðar af konum fyrir konur. Það er léttur persónulegur og gamansamur tónn 

í bókunum. Stundum eru þær skrifaðar í fyrstu persónu og stundum frá mörgum 

sjónarhornum. En það er tónninn í bókunum sem aðskilur þær frá öðrum bókmenntum. 

Skvísubókmenntir eru persónulegri en ástarsögurnar, fullar trúnaðartrausti, líkt og besta 

vinkona þín sé að tala við þig um upplifanir sem þú þekkir frá sjálfri þér. 

Skvísubókmenntir einkennast af kímni sem gerir þær frábrugðnar öðrum 

bókmenntagreinum, kímnin er notuð til að gera vandræðalegar aðstæður bærilegri.
6
 

Efni skvísubókmennta ná einnig yfir trúarmál og hið yfirnáttúrulega. Í fyrri tíð 

voru skvísubókmenntirnar léttar og froðukenndar en þær hafa þróast í viðkenndari 

bókmenntir. Nú eru bæði til léttar og tormeltari skvísubókmenntir. Eins hafa 

undirgreinar sprottið upp eins og: mömmubækur (e. mommy-lit) sem fjalla um þungun, 

móðurhlutverkið og uppeldi,
7
 sakamálasögur (e. mystery-lit) sem fjalla um klárar konur 

                                                 
3
 Mazza: „Who‘s Laughing Now? A Short History of Chick Lit and the Perversion of a Genre“, bls. 19 

4
 Sama, bls. 19  

5
 Sama, bls. 23-24 

6
 Chick Lit Books: „What is Chick Lit?“  

7
 Chick Lit Books: „Mom Lit“  
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sem leysa sakamál,
8
 gæjabækur (e. lad-lit) sem eru eins og skvísubókmenntir nema 

fjalla um karlmenn,
9
 giftingabækur (e. marriage-lit) sem fjalla annað hvort um 

skipulagningu brúðkaups eða brúðkaupinu er aflýst,
10

 kristnar skvísubókmenntir (e. 

christian chick-lit) sem fjalla um siðsamar konur sem upplifa allt það sama og konur í 

skvísubókmenntum en halda fast við kristin gildi
11

 og smáskvísubókmenntir (e. chick-lit 

Jr.) þar sem aðalpersónur eru unglingsstúlkur.
12

  

 Smáskvísubókmenntir eru nánast eins og skvísubókmenntir. Það má yfirfæra 

skilgreininguna á skvísubókmenntum yfir á smáskvísubókmenntir með örlitlum 

breytingum. Aðalpersónur eru yngri, þær eru á milli bernsku og fullorðinsára, um 

þrettán til sautján ára, og bækurnar fjalla iðulega um hve erfitt það er að verða 

fullorðinn.
13

 Aðalpersónan, sem er venjulega unglingsstúlka, eltist við strák og stundum 

stráka, en valið er oft milli tveggja stráka. Eins og í ástarsögum sigrar ástin að lokum.
14

 

Bækurnar styðjast mikið við kímni til að gera breytingaferlið auðveldara og til að sýna á 

raunsæjan hátt það tilfinningalega erfiði sem felst í að vera unglingur og þroskast. Það 

er litið niður á fullkomnun og er þroskaferlið ekki glæsilegt.
15

 Farsæl smáskvísusaga 

endurspeglar raunverulegt líf. Sýnt hefur verið fram á að unglingar vilja lesa slíkar 

bækur um hversdagslegt líf og vandamál því þeir hafa ekki tæki og tól fullorðna til að 

takast á við hversdagsleg vandamál.
16

 Aðalpersónur í smáskvísubókmenntum skilja að 

þær geta ekki stjórnað heiminum en geta sætt sig við hann.
17

 Vongóður og bjartsýnis 

undirtónn er lykilatriði í þessu samhengi og gerir smáskvísubókmenntir vinsælar meðal 

unglinga. 

Það er hægt að nota smáskvísubókmenntir til að koma fram einhverskonar 

lærdómi.
18

 Unglingar vilja frekar lesa bækur skrifaðar af fullorðnum en hlusta á þá lesa 

yfir sér. Það verður að fara varlega í lærdóminn sem fullorðnir miðla í gegnum 

smáskvísubókmenntir því unglingsstúlkur sjá auðveldlega í gegnum hann. Ungir 

lesendur smáskvísubókmennta vilja sömu afþreyingu og fullorðnar konur.
19

 Skáldsaga 

                                                 
8
 Chick Lit Books: „Mystery Lit“  

9
 Chick Lit Books: „Lad Lit“  

10
 Chick Lit Books: „Wedding Lit“  

11
 Chick Lit Books: „Christian Chick Lit“  

12
 Johnson: „Chick Lit Jr.: More Than Glitz and Glamour for Teens and Tweens“, bls. 142 

13
 Sama, bls. 143 

14
 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir: „Dramadrottningar með beygluð og brotin hjörtu“, bls. 10 

15
 Johnson: „Chick Lit Jr.: More Than Glitz and Glamour for Teens and Tweens“, bls. 149 

16
 Sama, bls. 143 

17
 Sama, bls. 149 

18
 Sama, bls. 146 

19
 Sama, bls. 146  
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getur kennt án þess að vera ráðrík og mikilvægur hluti smáskvísubókmennta er að vera 

leiðbeinandi. Það er gert meðal annars með því að skapa vandræðaleg og skemmtileg 

atvik lesanda til viðvörunar. Ýmis óþægileg atvik verða bærilegri í þessum bókum en 

þegar lesandi sjálfur lendir í þeim í raunveruleikanum.
20

 Því er oft notuð önnur persóna 

heldur en aðalpersóna og hún látin vera aðalpersónunni víti til varnaðar.
21

 Aðalpersóna 

lærir lexíu af óæskilegri hegðun þessara aukapersónu, sem getur verið drykkja, kynlíf, 

átröskun og fleira. Það er mismikið rætt um kynlíf eða skrifað í smáskvísubókmenntum 

og aldrei er kynlífi beinlínis lýst, frekar kossum og keleríi. Samt sem áður er lítil áhersla 

lögð á tilfinningalegt samband aðalpersónu og stráksins sem hún er skotin í, hið 

líkamlega virðist skipta meira máli, eins og útlit, hvort þau kyssast eða kela eður ei.
22

  

Smáskvísubókmenntir endurspegla einnig tungumál og samskiptaform 

nútímaunglinga, slettur, smáskilaboð (e. sms), tölvupóst, skyndiskilaboð (e. IM, MSN), 

bloggsíður og fleira. Vegna þessa virðist bókmenntagreinin alltaf vera ný af nálinni, því 

tungumálið er ávallt það nýjasta en það gerir einnig að verkum að bækurnar eldast illa.
23

  

 

2.2 Bella 

 

Ef litið er á skilgreiningu smáskvísubókmennta hér að ofan og reynum að yfirfæra hana 

á Ljósaskiptabækurnar má sjá þær eiga margt sameiginlegt með þeirri skilgreiningu. 

Ljósaskiptabækurnar eru fjórar.  Tími bókanna spannar nokkur ár og aðalpersónan segir 

sögu sína. Í Dögunin breytist frásögnin að hluta þegar Jacob Black segir sögu sína.
24

 

Aðalpersónan, Isabella Swan (kölluð Bella), er 17 ára unglingsstúlka sem flytur 

til föður síns í smábæinn Forks. Faðir hennar heitir Charlie og er samband þeirra frekar 

vandræðalegt, en þau hafa aldrei búið saman því foreldrar Bellu skildu þegar hún var 

ungbarn. Bókin hefst á lýsingu Bellu á klæðaburði sínum og útliti í smáatriðum eins og 

smáskvísu sæmir: 

„Ég hefði átti að vera sólbrún, íþróttamannsleg, ljóshærð – kannski spila blak 

eða vera klappstýra – allt sem fylgir því að búa í sjálfum sólskinsdalnum. 

Þess í stað hafði ég fílabeinshvíta húð þrátt fyrir stöðugt sólskin, án þess að 

                                                 
20

 Sama, bls. 146 
21

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir: „Dramadrottningar með beygluð og brotin hjörtu“, bls. 12 
22

 Sama, bls. 13  
23

 Sama, bls. 13  
24

 Meyer: Breaking Dawn, bls. 143 
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geta einu sinni afsakað mig með bláum augum og rauðu hári. Ég hafði alltaf 

verið grönn en samt einhvern veginn mjúk, augljóslega ekki íþróttamaður, ég 

var ekki gædd þeirri samhæfingu handar og augna sem þarf til að geta 

skammlaust tekið þátt í íþróttum – án þess að skaða bæði sjálfa mig og alla í 

návígi við mig.“
25

 

Bellu finnst hún ekki vera sérlega falleg og er með lélegt sjálfsmat. Henni finnst hún 

heldur ekki falla inn í eða tilheyra neinum hópi. Hún gerir sér enga grein fyrir fegurð 

sinni, ekki einu sinni á brúðkaupsdaginn sinn þar sem hún sér fallega konu við hlið 

Edwards í spegli. Bella sér ekki strax að fallega konan er hún sjálf: „Húðin hennar var 

kremlituð og rósrauð, augun hennar skörtuðu þykkum augnhárum og voru gríðarstór af 

spenningi. Þröngt sniðið á gljáandi hvíta kjólnum víkkaði lítillega út á slóðanum eins og 

lilja, svo vel sniðin að líkami hennar var stórglæsilegur.“
26

 Allar unglingsstúlkur hafa 

reynslu af því að finnast þær ekki fallegar og geta því samsamað sig hugsunum Bellu 

um sjálfa sig.  

Það má segja að Bella sé þroskaður unglingur; hún sýnir marga fullorðinslega 

eiginleika en það skín í gegn í textanum að hún er barnaleg að mörgu leyti. Henni finnst 

til að mynda agalegt að þurfa deila baðherbergi með föður sínum en finnst það kostur að 

hann „hangir ekki yfir“ henni.
27

 Henni finnst hún utangátta og jafnvel biluð.
28

 Bella er 

mjög þroskuð að því leyti til að hún tekur það strax í sínar hendur að sjá um matinn og 

þrífa þegar hún fer að búa með föður sínum. Venjulegir unglingar myndu líklega ekki 

ákveða slíkt sjálfir. Bella hefur einnig áhyggjur af móður sinni í upphaf bókar en huggar 

sig við að móðir hennar hafi verið að giftast manni sem geti séð um hana. Bella hefur 

hingað til verið foreldrið á heimilinu og móður hennar unglingurinn.
29

 Það sýnir hversu 

þroskuð Bella hefur að mörgu leyti neyðst til að vera.  

Bella eignast tvær mannlegar vinkonur, Jessicu og Angelu, en missir strax 

samband við þær þegar Edward yfirgefur hana, sem gerist í upphafi Nýs tungls. Alice, 

systir Edwards, verður einnig góð vinkona hennar, en það er vegna þess hún veit líka 

leyndarmál Edwards og Bella getur því hagað sér eðlilega með Alice.  

Það er lítið farið út í tískuvörumerki í bókunum og er Bella ekki mikið upptekin 

af fötum yfirhöfuð. En öllu er lýst nákvæmlega í umhverfi hennar, hún tekur eftir því 

                                                 
25

 Meyer: Ljósaskipti, bls. 17 
26

 Meyer: Breaking Dawn, bls. 57 (Mín þýðing) 
27

 Meyer: Ljósaskipti, bls. 16 
28

 Meyer: Ljósaskipti, bls. 18 
29

 Meyer: Ljósaskipti, bls. 37 
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hvort bílar eru nýir eða gamlir. Í Phoenix, þar sem hún átti heima, voru allir unglingar á 

nýjum bílum. Bella virðist líta á bílana sem einhverskonar stöðutákn.
30

 Allar lýsingar á 

útliti fólks sem hún hittir eru mjög nákvæmar, þær skilja ekkert eftir fyrir ímyndunarafl 

lesandans varðandi umhverfi og fólk. Þetta er ólíkt smáskvísubókmenntum, 

umhverfislýsingar skipta þar litlu máli, en lýsingar á strákum, fötum og fleira þeim mun 

meira máli.  

Þegar Bella sér Edward Cullen og systkini hans í fyrsta sinn, Alice, Jasper, 

Rosalie og Emmett, lýsir hún þeim og segir að þau séu „ómanneskjulega fögur.“
31

 Hún 

verður strax skotin í Edward, þrátt fyrir að hafa ekki talað við hann, sem sýnir að útlitið 

skiptir meira máli en innrætið í byrjun. Hún roðnar og allt hringsnýst í höfðinu á henni 

þegar Edward talar við hana í fyrsta sinn.
32

 Hún er „hugfangin af andliti hans“
33

 og 

keyrir næstum á bíl því hún fylgist svo stíft með Edward.
34

 Edward er dásamlegur í 

augum Bellu, hann er „[a]thyglisverður ... og fluggáfaður ... og dularfullur ... og 

fullkominn ... og fallegur ...“, hvað meira getur maður farið fram á af ungum strák?
35

 

Þær eru allskyns lýsingarnar á Bellu þegar hún hittir Edward; hún er sem lömuð, er 

ringluð af ilmi hans og sjarma, það fer gleðistraumur um hana þegar hún segir nafn hans 

og það liggur við að hjarta hennar springi þegar hann snertir hana. Fyrsti kossinn þeirra 

er svakalegur, blóðið ólgar í líkama Bellu og Edward verður að stöðva hana í kossinum 

því hún getur ekki hætt að kyssa hann.
36

 Tilfinningar hennar eru í hámarki, aðallega 

lostinn sem breytist seinna í ást. Hún fer að hugsa um kynlíf og langar að sofa hjá 

Edward en hann vill það ekki. Það gerist þó að lokum eftir mikinn þrýsting Bellu en 

Edward vill að þau gifti sig fyrst. Þau eru næstum búin að sofa saman í eitt skipti í 

þriðju bókinni, Tunglmyrkva, þegar Edward stöðvar það. Hann vill bíða þar til seinna.
37

 

Þau ganga alla leið seinna, eða í fjórðu bókinni, Dögunin eftir að þau eru gift. Þá 

brennur Bella í skinninu af eftirvæntingu.
38

 Þegar svo loks verður af því er ekkert sagt 

frá því í bókinni. Aðdraganda er lýst og þegar þau vakna daginn eftir.  

Bella er mikill klaufi, hún á það til að detta og missa hluti í jörðina. Þetta er 

notað til að sýna unglingum að það sé kannski eðlilegt að vera stundum klaufskur. 

                                                 
30

 Meyer: Ljósaskipti, bls. 21 
31

 Sama, bls. 26 
32

 Sama, bls. 48 
33

 Sama, bls. 52 
34

 Sama, bls. 56 
35

 Sama, bls. 82 
36

 Sama, bls. 276 
37

 Meyer: Eclipse, bls. 450 
38

 Meyer: Breaking dawn, bls. 81 



11 

 

Henni finnst það sjálfri og á erfitt með að stjórna hreyfingum sínum. Það getur verið 

vegna þess hún sé of meðvituð um sjálfa sig þegar hún er með öðrum, langi helst að 

vera ósýnileg en það snerist í andstæðu sína. Hún roðnar líka mikið vegna klaufsku 

sinnar og þráir að enginn taki eftir sér. 

Í annarri bókinni, Nýtt tungl, verður Bella skotin í strák, sem heitir Jacob Black. 

Hann er æskuvinur Bellu frá Forks og hafa þau því þekkst nánast alla tíð. Hann er 

tveimur árum yngri en hún og er hrifinn af henni. Hún umgengst hann mikið frá annarri 

bók til fjórðu bókar, en ávallt sem vinur. Hún er afskaplega hrifin af honum en hjarta 

hennar er alltaf hjá Edward. Það eru margir skotnir í Bellu, þrír strákar úr skólanum 

hennar sýna henni mikinn áhuga, fyrir utan Edward og Jacob. Bella hafnar þeim öllum á 

einn eða annan hátt og endar með Edward. Bellu líður vel með Jacobi, hann dregur hana 

upp úr þunglyndi og ástarsorg og hún tengist honum tilfinningalega, en ekki 

líkamlega.
39

 Þau haga sér samt eins og kærustupar, eru alltaf saman, gefa hvort öðru 

Valentínusargjöf, faðmast og segja hvort öðru allt. En þegar Jacob ætlar að kyssa hana 

er hún ekki tilbúin til þess.
40

 Samband þeirra gengur aldrei neitt lengra. Jacob vill meira 

en hún ekki. Hún þarf að velja og velur Edward.  

 

2.3 Ástarsagan 

 

Ástarsögur þurfa „að hverfast um ástina þannig að ekki leiki vafi á að ástin skipti 

aðalmáli í sögunni. Aðrir söguþræðir eins og sakamál, njósnir, morð, o.s.frv. eru alltaf í 

öðru sæti miðað við hið yfirskipaða markmið sem er að koma elskendum saman.“
41

 Það 

sem vekur almennt áhuga fólks á ástarsögum er grundvallarþrá mannsins og þörfin til 

þess að flýja frá hversdagsleikanum inn í fantasíuna þar sem allt er nýtt, öðruvísi, 

spennandi og þar sem allt endar vel. Lesandi veit fyrirfram að allt endar vel í lokin og 

les ástarsögur því þær eru ánægjulegar af því að endalokin eru ekki óvænt.
42

 Ástarsögur 

verða „að reyna ná sambandi við tilfinningar lesanda og virkja þær í þágu 

söguhetjunnar. Lesandi verður að geta samsamað sig söguhetjunni, fundið til með henni 

                                                 
39
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40

 Sama, bls. 411 
41

 Dagný Kristjánsdóttir: „Ást á grænu ljósi: fjöldaframleiddar ástarsögur hafa aldrei verið vinsælli!“, bls. 
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 Ramsdell: Romance fiction: A guide to the genre, bls. 19 
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og tekið virkan þátt í sögu hennar.“
43

 Ástarsögur eru um sambönd og höfða beint til 

tilfinninga lesanda. Þær neyða lesanda til að finna til samúðar gagnvart persónum.
44

 

Aðalpersónurnar eru konur sem sigra, sem fá það sem þær vilja og hetjuna í leiðinni. 

Þær eru venjulega skrifaðar af konum fyrir konur, fjalla um sambönd, rómantík og 

kynlíf á þann hátt sem konur þekkja. 
45

 Ástarsögur verða  „að enda vel. Elskendurnir ná 

saman. Andstæðingar þeirra fá makleg málagjöld.“
46

  

Hin hefðbundna flétta í ástarsögu er á þessa leið: strákur hittir stelpu, strákur 

misskilur og glatar stelpu, strákur nær aftur í stelpuna. Kvenhetjan fer af stað á vit 

örlaga sinna. Hún hittir fljótlega karlhetjuna sem henni misslíkar við en laðast á 

einhvern dularfullan hátt að henni og skilur ekki hvers vegna. Þau hittast og þurfa starfa 

saman, í vinnunni, skóla eða slíku og þau verða ástfangin að lokum. Á óhjákvæmilegan 

hátt kemur upp einhver ágreiningur sem ástfangna parið eyðir stórum hluta bókar í að 

reyna leysa. En í lok bókar er leystist ágreiningurinn, þau sættast og hamingjurík 

framtíð þeirra er tryggð.
47

  

Í gegnum tíðina hafa komið upp persónur af öðrum toga í ástarsögum, 

einstaklingar sem skera sig úr innan samfélagsins, eru ekki viðurkenndar vegna galla 

sinna eða frávika sem ekki þóttu ákjósanleg eins og alkóhólismi, ofbeldis, kynhegðunar 

og fleira.
48

 Karlhetjurnar eru yfirleitt sterkir, ákveðnir, myndarlegir, stundum ríkir menn 

sem hafa nú þegar öðlast frama í sinni grein. Önnur gerð af karlhetjum hefur komið upp 

á yfirborðið, hún er mýkri og viðkvæmari, karlmaður sem öllu vill ráða er ekki lengur 

eina hetjan sem hægt er að velja úr. Oft er notast við eiginleika frá báðum gerðum 

þessara hetja í nýlegri ástarsögum. Samt sem áður eru þeir fáskiptir, dularfullir og vilja 

ekki tengjast neinum tilfinningalegum böndum. En þeir laðast samt að kvenhetjunni, 

„þrátt fyrir sjálfa sig“ og verða að lokum að sætta sig við eigin tilfinningar.
49

  

Einnig eru til öðruvísi ástarsögur, sem koma ímyndunarafli okkar af stað. Þetta 

eru ástarsögur sem fjalla um drauga, geimferðalög, tímaflakk og fleira sem kveikir á 

hugmyndafluginu.
50

 Yfirskilvitlegar ástarsögur fjalla um nánast allt sem er ekki af 
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þessum heimi eða ekki hægt að útskýra á náttúrulegan hátt; vampírur, englar, miðlar, 

draugar, varúlfar, nornir, andar og fleira í svipuðum dúr tilheyra þessum hópi.   

 

2.4 Edward (og aðrar karlkyns dýrategundir) 

 

Grunnsaga Ljósaskiptabókanna er eins og frumsaga ástarsagnanna: Bella og Edward 

hittast, hún heldur hann hati sig, sá misskilningur er leiðréttur, hann hatar hana ekki og 

þau ná saman. Nema grunnsagan er frekar sú að stelpa hittir strák, stelpa misskilur og 

glatar því strák, stelpa fær strák. 

 Vegna þess það eru til margar gerðir ástarsagna verður eingöngu fjallað um í 

þessum kafla ástarsögur þar sem stafar ógn af aðalkarlkynssögupersónunni en konan 

þráir hann samt. Slíkur karlmaður er venjulega sterkur persónuleiki, ráðandi, áleitinn 

karlmaður sem gefur sig að lokum á vald konu. Hann mótmælir því að þau eigi að vera 

saman en í lokin gefst hann upp því hann verður að fá hana, konan vinnur.
51

 Þetta er 

grunnmynstur sögunnar af Bellu og Edward. Hann er í sífellu að segja henni að hann sé 

ekki nógu góður fyrir hana og fer meira segja frá henni í upphafi annarrar bókar, Nýtt 

tungl, svo henni stafi ekki hætta af því að vera með honum.
52

 Hann segist ekki vilja 

hana lengur og hún getur ekki afborið það. 

Því hefur verið haldið fram að konan vilji góða, viðkvæma, ástúðlega menn en í 

skáldskapnum eiga þeir að vera glæsilegir, grófir og dularfullir.
53

 Edward er 

stórglæsilegur, en þó ekki grófur, húð hans er fullkomlega hvít, andlitið og líkami 

guðdómlegur en hann er auðvitað mjög dularfullur vegna þess leyndarmáls sem hann 

býr yfir sem er það að hann er vampíra. Oft er karlhetjan merkileg með sig þar til hann 

hittir kvenhetjuna.
54

 Hún er sú eina sem getur haft áhrif á hegðun hans og hvaða 

ákvarðanir hann tekur og hún gerir sér grein fyrir því.
55

 Bella hefur slík áhrif á Edward 

og þegar hann sér hana fyrst þarf hann að stilla sig um að stökkva ekki á hana og 

bókstaflega éta hana. Hún gerir sér enga grein fyrir því, enda hefur hún ekki hugmynd 

um að Edward sé vampíra. Vegna eðlishvatar Edwards, sem segir honum að drepa 
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Bellu, ákveður hann að flýja Forks, en getur það ekki, hann kemur til baka og ákveður 

að reyna kynnast Bellu í staðinn.
56

 En hann kemur tilbaka því Bella er það sem skiptir 

hann mestu máli og hefur alltaf gert.
57

 Þau eru rosalega ástfanginn, á mjög mörgum 

blaðsíðum er ást þeirra hvors til annars lýst. Bella gerir Edward brjálaðan vegna þess að 

honum finnst blóð hennar og líkami unaðsleg.
58

 Ást Bellu og Edwards er eins og rauður 

þráður í gegnum allar bækurnar. 

 Í upphafi annarrar bókar, Nýtt tungl, fer Edward frá Bellu. Hann vill ekki lengur 

vera með henni, hún heldur að það sé hreinlega af því að hann vilji sig ekki lengur, en 

þá er hann að vernda hana.
59

 Bella verður þá fyrir ástarsorg í marga mánuði, hún sekkur 

bókstaflega niður í þunglyndi, öldur af þjáningu draga hana niður í hyldýpið.
60

 Nokkrir 

kaflar í bókinni eru auðir fyrir utan yfirskriftina: „Október“, „Nóvember“, „Desember“ 

og „Janúar“, sem segir að þeir mánuðir hafi liðið viðburðasnauðir hjá. Lífið hjá Bellu 

skiptir engu máli lengur þar sem Edward er farinn. Á meðan hann er í burtu, fer Bella að 

vera með öðrum dreng, Jacob Black, en það er platónskt samband. Bella sækir í Jacob 

því hann veitir henni huggun, hann er andstæða Edwards að öllu leyti og það gæti verið 

aðalástæðan fyrir áhuga Bellu á honum. Þó að Edward sé ekki sögupersóna nema í um 

helmingi bókarinnar Nýtt tungls getur Bella ekki hætt að hugsa um hann og höfnunina 

sem hún fékk.  

 Jacob er andstæða Edwards sem gerir allt til að vernda Bellu. Jacob gerir hins 

vegar allt það hættulega sem Bellu þóknast, eins og að keyra stórt mótorhjól og stinga 

sér til sunds fram af bjargi. Bella er samt mun öruggari hjá Jacob, því hann vill ekki 

drepa hana, þótt hann vilji vera með henni á kynferðislegan hátt. Bella sækir í hættulega 

karlmenn til að vera nær hættunni en hún verður sjálf hættuleg í Döguninni, þegar hún 

verður vampíra.
61

 Þegar Edward kemur til baka verður mikil keppni milli hans og 

Jacobs um Bellu sem er ástæðan fyrir því þeir vilja drepa hvorn annan og hún kemur 

jafnframt í veg fyrir að það gerist. Jacob verður svo enn hættulegri þegar hann er orðinn 

varúlfur. Bella vill umgangast hann þrátt fyrir það og stofnar lífi sínu í hættu í leiðinni.  

 Bella er tilbúin til að fórna lífi sínu fyrir Edward. Hún óskar þess hann breyti 

henni í vampíru svo að þau geti verið saman að eilífu. Edward vill aftur á móti ekki gera 
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það strax, en samþykkir þó að breyta henni ef hún giftist sér. Hefðbundin ástarsaga 

endar með því að elskendur ná saman, giftast og eignast væntanlega börn og buru en frá 

hjónabandinu eftir giftingu segir sagan sjaldnast. Eftir fjórar þykkar bækur tekst Edward 

og Bellu þó að giftast í upphafi fjórðu bókar og eignast barn; Renesmee. 

Bókaflokkurinn endar vel og skilur lesanda eftir glaðan yfir góðum endi.  

 

2.5 Hryllingsbókmenntir 

 

Hryllingssögur eru skrifaðar til að vekja ugg og ótta hjá lesanda. Þær fjalla iðulega um 

eitthvað ónáttúrulegt sem gefur enga skýringu á tilurði sínum. Þær búa oft yfir mikilli 

spennu og hraðri atburðarás.
62

 Gotneskar hrollvekjur eiga sér venjulega stað á stöðum, 

eins og í kastölum, útlenskum höllum, í klaustrum, gríðarstórum fangelsum, 

grafhvelfingum, kirkjugörðum, afskekktum stöðum eða eyjum, stórum gömlum húsum 

eða leikhúsum, gömlum borgum eða neðanjarðarborgum, verksmiðjum, 

rannsóknastofum, almenningsbyggingum eða stórum geimskipum. Innan þessa rýmis 

eru falin leyndarmál fortíðarinnar sem ásækja persónurnar í sögunni á sálfræðilegan, 

líkamlega eða á annan hátt.
63

 Þesskonar ásókn getur tekið á sig margar myndir og birst 

sem draugar eða skrímsli. Hrollvekjur sveiflast venjulega á milli hins jarðneska og 

möguleikanum á hinu yfirnáttúrulega. Þá er líkt og hafi verið stigið yfir mörkin milli 

þessa tveggja sviða, allavega á sálfræðilegan máta.  

Hryllingssagan í dag hefur sama grunnmynstur og gotneska skáldsagan en hefur 

nútímavæðst. Nú til dags er óalgengt að sögusvið hryllingssagna séu gamlir kastalar eða 

rannsóknarstofur. Óttinn við hið óþekkta, tækni framfarir, hættuleg vopn og ódrepandi 

vélmenni ræður ríkjum. Breytingar á réttindum kvenna, samkynhneigðra og litaðs fólks 

hafa dregið úr yfirráðum hins hvíta karlmanns og trúarlegra gilda hans. Mikið af 

hrollvekjum sem fjalla um dýrkun á djöflinum eða álíka andkristilegum verum hafa 

verið skrifaðar og kvikmyndaðar.
64

 

Til er bæði hræðsluhrollvekjur og hryllingshrollvekjur. Persónur óttast um líf 

sitt, öryggi og geðheilsu í hræðsluhrollvekjum. En í hryllingshrollvekjur standa 
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aðalpersónum andspænis ógeðslegu ofbeldi af líkamlegum eða sálfræðilegum toga sem 

endar á hræðilegan hátt.
65

  

Vampírusögur myndi flokkast undir síðari tegund hrollvekju, þá sem boðar 

líkamlegt ofbeldi. Vampíran birtist frekar aðlaðandi  en hryllileg vera í skáldsögum eftir 

1970.
66

 Í dag einblína rithöfundar fremur á vampíruna  sem hið yfirnáttúrulega eða 

afbrigðilega, sem „hinn“, í stað þess að skrifa um óttann við og nauðsyn þess að eyða 

vampírunni.
67

 Það sem áður þótti hryllilegt við vampírur er orðið aðlaðandi við þær í 

nútíma skáldskap. Þær eru öðruvísi, utangátta, annar kynstofn, í útrýmingarhættu og 

passa því inn í hlutverk aðalpersónu og andhetju í 20. aldar bókmenntum. Vampíran er 

sjálfstæð og neitar að falla undir hina réttu staðla.
68

 Í nútímasögum er dæmi um að 

mannfólk vilji breytast í vampírur þar sem vampírur upplifa margt, finna til, þrá og sjá 

ýmislegt sem mannfólk fær aldrei að reyna.
69

 Umbreyting manneskju í vampíru er 

einnig gerð að einhverju jákvæðu, eins og það sé farsæll endir og valkostur. Það sé í 

raun betra og hamingjusamara að verða vampíra en manneskja þegar upp er staðið.
70

  

Kvenkyns rithöfundar skrifa frekar um vampírur af samúð en karlkyns 

rithöfundar. Því þarf ekki að líta á vampíruna sem náttúrulegt rándýr heldur getur hún 

verið jafningi söguhetjunnar.
71

  

Það er eitt sem vampírur eiga sameiginlegt í skáldsögum en það er að afhjúpa 

sig. Þær finna fyrir þörf fyrir að réttlæta sjálfar sig í mannheimum og koma því upp um 

sig við að minnsta kosti eina manneskju. Þær finna einnig til þrár til mannsins líkt og 

maðurinn þráir þær. Þau vilja vera saman.
72

 Margar vampírur lesa hugsanir og hafa þess 

vegna ákveðið forskot þegar kemur að því að leika á tilfinningar mennska félaga 

sinna.
73

 Vampírur geta líka verið áhrifaríkar og fengið hvern sem er á sitt band.
74

  

 Í hefðbundnum vampírusögum frá nítjándu öld eru konur fórnarlömb og/eða 

vekja þrá karlmannanna. Dæmigerð skáldsaga af þessu tagi fjallar um þá goðsögn að 

þráin jafngildi eyðileggingu, karlmenn geti þráð en ekki konur, karlmenn þrái konur og 
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eyðileggi þær.
75

 Hugmyndin um að vampíran sé rándýr er karllæg og evrópsk. En 

staðreyndin er hinsvegar sú að vampírur þurfa ekki nauðsynlega að drepa fólk til að fá 

blóð, heldur geta lifað á dýrablóði.
76

  

 

2.6 Ónáttúrulegt samband Bellu og Edwards 

 

Um leið og sagt er frá því í Ljósaskiptum að Edward sé vampíra er samband hans og 

Bellu orðið óvenjulegt. Hann er af öðru kyni en hún, þar sem hann er ómennskur en hún 

mennsk; þau eru andstæður. Fyrir utan hinn augljósa mun sem felst í að hann er karl og 

hún kona, getur Edward lesið hugsanir fólks en ekki hugsanir Bellu.  Hann þarf að halda 

aftur að sér svo hann drepi hana ekki, vegna þess blóð hennar er hans „tegund af 

heróíni.“
77

 Bella er fórnarlamb og Edward er rándýrið, hann er sterkur, hún er veik, 

hann er sjálfsöruggur, hún ekki. Í hefðbundnum vampírusögum er aðalpersónan 

karlkyns vampíra, en í Ljósaskiptabókunum er það mennskur kvenmaður sem er 

aðalpersóna. Bella er vitundarmiðja sögunnar þótt Edward leiki stórt hlutverk í sögunni 

og sé mjög ráðandi. Bella er alltaf í hættu þegar hún er með Edward, hann viðurkennir 

það við hana og yfirgefur hana einu sinni. 

 Í öllum fjórum bókunum gerist einhver hryllingur. Í fyrstu bókinni er Bella nær 

dauða en lífi vegna árásar vampíru. Henni er kastað til og frá í ballettsal, henni blæðir, 

hún er fótbrotin og þjáist mikið þegar vampíran bítur hana en sú vampíra er drepin af 

Cullen fjölskyldunni.
78

 Í annarri bókinni lendir hún ekki í eins miklum lífsháska en er 

mjög nálægt því. Í upphafi bókar sker hún sig á pappírsumbúðum og Jasper stekkur á 

hana í þeim tilgangi að drepa hana.
79

 Seinna í bókinni fer hún á fund Volturi 

fjölskyldunnar á Ítalíu, sem er eldgömul vampírufjölskylda, og er hótað því að vera 

breytt í vampíru.
80

 Í þriðju bókinni er hún svo aftur í lífsháska þegar maki vampírunnar 

sem reyndi að drepa hana í fyrstu bókinni leitar hefndar.
81

 Í fjórðu bókinni er Bella 

deyjandi af barnsförum og er því breytt í vampíru.
82

 Seinna í þeirri bók eru þau öll í 
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lífshættu þegar Volturi fjölskyldan kemur til að athuga með vampírubarnið.
83

 Það er 

svipuð uppbyggingin á öllum fjórum bókum; langur aðdragandi að spennunni sem er 

ávallt í lok bókanna. Það er undantekning í Dögunin þegar Bella er í lífshættu vegna 

barnsburðar, en var nauðsynlegt fyrir söguþráðinn til að réttlæta það að Bella yrði 

vampíra.  

 Í Dögunin fullkomna Edward og Bella hjónaband sitt. En vegna þess að Edward 

er yfirnáttúrulega sterkur er Bella öll marin á eftir. Í raun hefði hún átt að farast við 

þetta, en þar sem Edward hefur svo mikla sjálfstjórn lifir hún raunina af. Hún er öll 

lurkum lamin og með mar allstaðar á líkamanum.
84

 En út frá samförum þeirra gerist 

eitthvað mun ónáttúrulegra en allt sem bækurnar bjóða annars upp á; Bella verður 

barnshafandi. Tæknilega séð ætti það ekki að vera hægt því Edward er dáinn, hjarta 

hans slær ekki, blóðið rennur ekki í æðum hans, þótt heilinn, augu, raddbönd og 

hreyfingar virki, ætti hann samt ekki að geta valdið getnaði því hvaðan kemur 

sæðisframleiðslan? Þetta er yfirnáttúrulegt í anda óflekkaðs getnaðar Maríu Meyjar. 

Bella fær strax öll merki um að vera orðin ólétt; sefur mikið, grætur, kastar upp, þrátt 

fyrir að hafa verið þunguð í aðeins fimm daga. Barnið hennar er blanda af vampíru og 

manneskju og stækkar óeðlilega hratt.
85

 Barnið er að éta hana upp að innan. Bella er 

marin að utan og mergsogin að innan og orðin veikburða. Að lokum dregur „fæðingin“ 

hana til dauða, því fóstrið brýst út úr líkama hennar með aðstoð Edwards.
86

  

Í þjóðsögum hefur verið sagt frá „dhampir“ sem er vampírubarn. Það er barn sem 

er getið af vampíru og mennskri konu. Slík vera hafði oft óvenjulega krafta til að skynja 

vampírur og eyða þeim ef þær réðust á samfélagið.
87

 Renesmee, vampírubarnið, stækkar 

óeðlilega hratt
88

 og hefur yfirnáttúrulega krafta, hún getur sýnt fólki hugsanir sínar.
89

 

Hún hefur alla eiginleika manneskju fyrir utan að geta sýnt fólki hugsanir sínar. Líkami 

hennar er heitur, en hún nærist á blóði og það er ekki eitur í henni. Hún er samt ekki á 

móti öðrum vampírum og snýst ekki til varnar sínu samfélagi gegn vampírunum. 
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2.7 Vísindaskáldsagan 

 

Vísindaskáldskapur er bókmenntagrein sem greinir á milli skáldaðs heims og 

raunverulegs á einn eða annan hátt; þar er spuninn upp raunveruleiki í stað sjálfs 

raunveruleikans.
90

 Með formalískri nálgun á vísindaskáldsöguna er hægt að draga fram 

þann kjarna sem bækur, sögur og kvikmyndir greinarinnar eiga sameiginlegt. Með 

sögulegri nálgun á vísindaskáldsögunni er horft á sögu greinarinnar og fundinn 

sameiginlegur hlutur sem hafa áhrif á hana.
91

 Þegar skrifað er um raunsæi þarf að 

einbeita sér að því að hafa allt sem skrifað er um nákvæmt. En þegar skrifað er undir 

formerkjum vísindaskáldskapinn má nota ímyndunaraflið og finna upp hluti sem eru 

ekki til.
92

  

Það er grundvallarmunur á vísindaskáldskap og fantasíu sem er að í 

vísindaskáldsögunni  er útskýrt á vísindalegan hátt hvernig ótrúlegir atburðir geta átt sér 

stað. Í fantasíunni eru ótrúlegu atburðirnir samþykktir og engin útskýring nauðsynleg.
93

 

Það eru þrjár skilgreiningar ráðandi á vísindaskáldskap samkvæmt bókinni Defining 

science fiction eftir fræðimennina Darko Suvin, Robert Scholes og Damien Broderick.  

Suvin segir það vera tvennt sem gerir sögu að vísindaskáldskap, það eru 

„vitsmunir“ og „firring“. Vitsmunir vísa til þess hluta vísindaskáldsögunnar sem hvetur 

okkur til að skilja hið framandlega í skáldskapnum. Firringin vísar í þá hluta sem við 

sjáum sem öðruvísi, sem firrir okkur frá því kunnuglega og hversdagslega.
94

 Það er 

aukaatriði hvort hið vísindalega í vísindaskáldskap sé til í raunveruleikanum, það þarf 

ekki að vera sannleikur í vísindaskáldskap heldur verður það að virka sannfærandi á 

eigin forsendum.
95

. 

Scholes talar um myndhverfa þáttinn í vísindaskáldsögum. Þá er átt við 

skáldsögu sem á skýran og róttækan hátt slítur okkur frá þeim heimi er við þekkjum og 

sýnir okkur þann heim á einhvern nýjan og öðruvísi vitsmunalegan hátt. Hann kallar 

þetta „formgerðar dæmisögu“. Samkvæmt Scholas er vísindaskáldskapur bæði „rofinn“ 

frá okkar heimi og „mætir“ einnig okkar heimi „á skilvitlegan hátt“. 
96
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Broderick segir að hægt sé að þekkja vísindaskáldskap á táknum sem eru 

venjulega tilheyra vísindaskáldsögunni í okkar huga, eins og geimskipum, tímavélum, 

vélmennum og þvíumlíku. Allir þessi hlutir eru furðulegir í okkar veröld. En Broderick 

fer dýpra í hugmyndir Suvan um „vitsmunalega firringu“ og hugmyndir Scholas um 

„formgerðar dæmisöguna“. Broderick er mjög meðvitaður um að vísindaskáldsagan sé 

vinsæl grein og eigi margt sameiginlegt með reyfurum og vinsælum aðferðum. Ef 

vísindaskáldsagan er borin saman við fagurbókmenntir er persónusköpun veigalítil, 

stíllinn daufur og óspennandi og söguþráðurinn margtugginn. Því er vísindaskáldskapur 

ekki tekinn alvarlega sem listform.
97

 Vísindaskáldsagan einblínir þess í stað á hugmynd, 

viðfang og söguþráð. Bækur sem tilheyra hefðbundnum vísindaskáldskap fjalla oft um 

eftirfarandi hluti, sem gegna hlutverki minna, farangurs eða sviðsetningar:  

 geimskip, ferðalag milli reikistjarna eða stjarna 

 geimverur, geimverur hittar að máli 

 vélmenni, erfðatækni, líffræðileg vélmenni 

 tölvur, þróaða tækni, sýndarveruleika 

 tímaflakk 

 aðra sögu 

 framtíðar útópíur og dystópíur
98 

Sögur af vampírum og varúlfum flokkast ekki beint undir vísindaskáldskap því 

þetta eru þjóðsagnaverur. Það sem gerir sögur af þeim líkar vísindaskáldskap er sú 

staðreynd að frásögnin af vampírum og varúlfum í Ljósaskiptum gerist í hinum 

raunverulega heimi. Ástæðunni fyrir tilvist vampíranna er ekki lýst á neinn hátt nema 

þann að önnur vampíra hafi bitið þau, eitur fer um líkamann og breytir þeim í vampírur. 

Ferlinu sjálfu er lýst en ekki hvaðan fyrsta vampíran kom, eða hvers vegna hún varð til.  

Aftur á móti er sagan um varúlfana mun andlegri. Quileutes ættbálkurinn er 

sagður koma af úlfum. Ættbálkurinn hafði þá hæfileika í fyrndinni að geta farið úr 

líkama sínum. Þannig hittust foringjar ættbálksins og gátu heyrt hugsanir hvor annars. 

Sagan segir að Utlapa, maður í ættbálknum hafi verið ósáttur við Taha Aki, höfðinginn, 

og Utlapa hafi því drepið líkama Taha Aki þegar hann var í andaleiðangri. Utlapa stelur 

líkama Taha Aki og nær valdi yfir ættbálknum. Taha Aki nær aldrei líkama sínum aftur 

en spyr úlf hvort hann megi deila líkamanum með honum og fær það. En þegar Taha 
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Aki verður ofsa reiður við Utlapa fyrir að hafa drepið Yut vin sinn, tekur mannshlutinn 

yfirhöndina og úlfurinn breytist í stóran, glæsilegan mann, sem lifir nokkrar kynslóðir. 

Nokkrum kynslóðum seinna hitta þeir einn af „hinum köldu“ sem drápu konur úr 

ættbálk þeirra. Þeir drepa þá vampíru með að rífa hana í tætlur. Maki vampírunnar 

kemur til að hefna, hún drepur son Taha Aki og reynir svo að drepa Taha Aki sjálfan en 

þriðja eiginkona Taha Aki fórnar sjálfri sér með því að stinga sig í hjartað og leyfa 

vampírunni að drekka. Vegna þessa gátu Taha Aki, synir hans og fleiri drepið þessa 

vampíru líka. Upp frá því eru „hinir köldu“ (vampírurnar) og ættbálkurinn óvinir.
99

  

Meyer fær þjóðsögu Quileutes ættbálksins lánaða með nokkrum breytingum, hún 

bætir við frásögninni af vampírunum.
100

 Þótt þetta sé þjóðsaga segir hún frá því af 

hverju Jacob og fleiri úr hans ættbálk verða að úlfum. Þá er komin útskýring á uppruna 

þeirra. Þetta fellur samt ekki svo léttilega undir vísindaskáldskapinn, í raun eru 

vampírur og varúlfar frekar fantasíuskepnur. Því það er engin vísindaleg skýring á 

nákvæmlega hvernig varúlfar og vampírur urðu til, heldur virðast þær bara sprottið upp 

úr hjátrú. 

 

2.8 Textatengsl 

 

Frásagnir af vampírum í mannkynssögunni ná aftur margar aldir. Upphaf þeirra má 

flestar rekja til fólks sem eru hrottalegir morðingjar. Gilles de Rais trúði því að 

leyndardómur gullgjörðarefnis lægi í blóði. Hann drap milli tvo til þrjú hundruð börn á 

hrottalegan hátt.
101

 Svipaða saga er af Vlad Tepes sem lét stjaksetja þúsundir manna.
102

 

Hertogynjan Erzebet Báthory átti hafa drepið milli átttatíu til þrjú hunduð stúlkur til að 

drekka og baða sig upp úr blóði þeirra. Hún vonaðist til að halda æsku sinni við þessar 

gjörðir.
103

 Þjósagan af látnu fólki sem gat lifnað við í grafhýsi sínu á rekja aftur til 

Grikklands til forna.
104

 Slíkt fólk var kallað „vrykolakas“ og var fólk sem hafði framið 
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sjálfsmorð eða verið bannfært af kirkjunni. Orðið „vrykolakas“ þýðir aftur á móti 

varúlfur í slóvenska tungumálinu. Á 16. til 17. öld voru margar frásagnir af varúlfum í 

Evrópu og í lok 17. aldar kom upp orðrómur um að eftir dauða varúlfa yrðu þeir 

uppvakningar sem sygju blóð fólks. Óttinn við vampírur og varúlfa varð að hálfgerðri 

sturlun í Evrópu og fólk varð afar hrætt þrátt fyrir að engar sannanir væru um tilvist 

þeirra. Það var ekki fyrr en á 18. öld sem skrásettir voru vitnisburðir um vampírur en 

allt var það bábiljur.
105

  Fyrsta notkun orðsins vampíra er í upphaf 18. aldar, þegar talið 

var að tveir menn í Ungverjalandi hafi orðið að vampírum.
106

 Eftir það voru vampírur 

rannsakaðar af fræðingum, ríki og kirkju sem viðurkenndu það sem „vísindalega“ 

staðreynd að vampírur væru til.
107

 Í upphafi 18. aldar voru þrjú einkenni vampíra 

ákvarðað: vampíran er uppvakningur en ekki draugur, hún fer úr grafhýsi sínu á 

næturnar og sýgur blóð lifenda til að lengja eigin tilveru og fórnarlömb þeirra verða 

sjálf að vampírum eftir dauða sinn.
108

  

Hefðbundnar vampírur eru „venjulegar“ manneskjur í útliti og geta því lifað í 

samfélagi. Þær skilja sig frá hópnum vegna vígtanna, klæðast mjög formlega og eru 

klæddar skikkjum. Vampírur eru fölar í framan, sofa í líkkistu og eru samvistum við 

leðurblökur. Vampírurnar nota vígtennurnar til að bíta og sjúga blóð. Á daginn er þær í 

hálfgerðu dái; vampírusvefni. Vampírur eru með rauð augu og húðin er köld viðkomu, 

þær mega heldur ekki koma inn óboðnar. Þær eru með ofurkrafta, mjög sterkar og geta 

flogið eða flotið, þær eru með dáleiðsluhæfileika. Þær geta séð í myrkri og geta breytt 

sér í dýr, iðulega leðurblökur. Þær forðast hvítlauk, heilög tákn, heilagt vatn og 

sólarljós. Hægt er að drepa þær með að stingja stjaka í gegnum hjartað þeirra eða brenna 

þær í eldi.
109

 Í nútíma bókmenntatextum eru vampírur stundum úr geimnum eða 

venjulegt fólk sem hefur skrýtnar venjur eða hæfileika. Þessar vampírur eiga það þó 

sameiginlegt að drekka ekki blóð úr mannfólki heldur dýrum.
110

 Vampírurnar í 

Ljósaskiptabókunum drekka ekki mannablóð heldur dýrablóð, þ.e.a.s. Cullen 

fjölskyldan. Þegar þau finna lykt af mannablóði eiga þau erfitt með að hemja sig og 

stökkva ekki strax á bráðina og drekka blóð hennar, þau þurfa á allri sinni orku að halda 

til að gera það ekki. 
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Mjög fátt af dýrslegri og hryllilegri ásýnd gömlu vampíranna á við um vampírur 

Meyer. Hún hefur skapað nýja tegund af vampírum sem geta verið í sólinni, en húðin á 

þeim glitrar á óeðlilegan máta, þær þurfa ekki boð til að koma inn í hús, sofa aldrei, 

breyta sér ekki í leðurblökur, eru ekki með vígtennur, geta verið nálægt heilögum 

táknum og vatni og eina leiðin til að drepa þær er að tæta þær í sundur og brenna þær. 

Meyer segir sjálf að hún hafi ekkert kynnt sér sögur vampíra áður en hún hóf skrifin. 

Hún var að skrifa sína eigin útgáfur af vampírum. Eina rannsóknin á vampírum sem hún 

gerði var þegar Bella leitar á veraldarvefnum að upplýsingum um vampírur. Hún vildi 

ekki vita hversu margar „reglur“ hún væri að brjóta.
111

 Ljósaskiptabækurnar vísa því 

aldrei beint í neinar þjóðsögur um vampírur.  Þær vísanir sem koma fram í bókunum eru 

þjóðsagan um Quileutes ættbálkinn, þar leitaði Meyer upplýsinga og notaði í bækurnar.  

Í Ljósaskiptabókunum er undirliggjandi frásögn af Rómeó og Júlíu eftir 

Shakespeare. En Nýtt tungl hefst einmitt á því að Bella og Edward eru að horfa á 

kvikmyndina og fara ræða næstum dauða Bellu í Ljósaskipti. Edward hafði hugsað um 

aðferðir til að reyna drepa sig, ef Bella hefði dáið.
112

 Stephenie Meyer er undir áhrifum 

Shakesspeare við skrifin. Það má helst sjá þegar Edward telur Bellu vera látna í Nýtt 

tungl og reynir að binda endi á sitt eigið líf.
113

 Þótt það takist ekki eins og í Rómeó og 

Júlíu er hugmyndin sú sama sem er að þau geta ekki lifað án hvors annars. Að sama 

skapi er heilmikið af ástaryfirlýsingum milli þeirra sem einnig má vísa í ástarsögu 

Rómeó og Júlíu.  

3 Aðalpersónur 

3.1 Bella 

 

Isabella Swan er þroskuð ung stúlka sem tekur það á sig að flytja frá móður sinni til 

föður síns í smábæ í Bandaríkjunum. Móðir hennar, Rénee, er búin að gifta sig aftur og 

ætlar að ferðast um með eiginmanni sínum. Faðir Bellu, Charlie, var vanur að fá hana í 

heimsókn á sumrin. Hann er lögregluforingi í Forks.  

Eins og komið hefur fram kynnist hún Edwardi vampíru í Forks og vill vera með 

honum að eilífu. Bella vill verða vampíra. Hvað er það sem heillar Bellu við 
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ódauðleikann? Henni líkar ekki vel við sjálfa sig, líkama eða líf, en vill samt lifa að 

eilífu. Hún er í mótsögn við sjálfa sig. Ef einhverjum líkar ekki vel við sjálfan sig, er 

frekar að sá vilji binda endi á líf sitt en lifa að eilífu. Munurinn er sá, að Bella þyrfti að 

slíta öll tengsl við fyrra líf sitt ef hún yrði vampíra. Hún mætti ekki hafa samband við 

neinn sem hún þekkir, því til að verða vampíra þarftu fyrst að deyja. Fólk flytur milli 

hverfa, bæjarfélaga, borga og landa í þeirri trú að líf þeirra verði betra, en kemst svo að 

því að vandamál eða vanlíðan eltir það hvert sem það fer. Bella getur orðið hluti af 

þessum hóp og heldur að lífið verði betra ef hún „flytur“ milli heima. Allt hennar líf 

hefur snúist í kringum móður hennar, því Bella tók að sér að vera fullorðni 

einstaklingurinn í þeirra sambandi. Fyrsta skrefið sem hún tekur í átt að „öðru“ lífi er 

þegar hún flytur til Forks. Líf hennar breytist strax við það, strax fær hún mikla athygli 

stráka í skólanum (sem var ekki í Phoenix), faðir hennar skiptir sér lítið af henni, sem 

móðir hennar gerði ekki, og hún verður hrifin af Edward.  

 Bellu finnst gott að vera ein, en treystir mikið á félagsskap Edwards þegar þau 

fara vera saman. Hann verður „hennar eina áhugamál og samvistirnar við hann hennar 

eina markmið.“
114

 Þegar hann fer frá henni brotnar hún niður og á erfitt með að komast 

yfir sambandið. En til þess að komast yfir það leitar hún í félagsskap annars drengs, 

Jacob, en ekki vinkvenna sinna. Jacob er til staðar og Bella notar tækifærið að vera með 

honum eftir hryggbrotið sitt. Þeirra samband er einungis vinskapur, Bella vill ekki 

meira, eflaust vegna þess hversu niðurbrotin hún er eftir slitin við Edward og hún er enn 

ástfangin af honum þrátt fyrir það.  

Bella er mikið fyrir að lesa og verða ástarsögur helst fyrir valinu hjá henni. Þá 

erum við komin út í að vera lesa ástarsögu um stúlku sem les ástarsögur. Bella les 

ástarsögur til að fjarlægjast eigin heim en verður svo sjálf hluti af ástarsögu. Ætli hún 

geri sér grein fyrir því að hún sé að lifa ástarsögu? Kannski reynir hún að lifa í ástarsögu 

því hún vill samúð eða athygli frá umhverfinu. Bella hefur ávallt verið ósýnileg en fær 

allt í einu athygli í Forks. Hún segist ekki vilja það, en innst inni njóta allir þess að 

einhverju leyti að vera miðja athyglinnar. Meyer segir sjálf að hún hafi notað eigin 

reynslu við uppbyggingu á persónunni Bellu, sér í lagi að hafa skipt um skóla og orðið 

                                                 
114

 Arndís Þórarinsdóttir: „Ófreskjan tamin: Um Ljósaskipti eftir Stephenie Meyer“, bls. 14 



25 

 

vinsæl af strákunum. Meyer vill meina að fegurð sé huglæg og þess vegna fái Bella 

meiri athygli í Forks, fólk sér fegurð á mismunandi máta.
115

  

„Við fáum aldrei að vita neitt um framtíðardrauma hennar, ekki kemur fram 

hvert sé uppáhaldsfagið hennar í skólanum, hún hefur ekki sérstakan áhuga á 

framhaldsnámi, hún getur þess ekki hvar hún sér fyrir sér að búa þegar hún vex úr grasi, 

þó að saga hefjist á því að hún flytji landshorna á milli.“
116

 Bella er flöt persóna, það er 

ekki mikið undir yfirborðinu, nema brennandi áhugi hennar fyrir Edward og hans 

líferni. Hún hugsar ekki mikið um framtíðina sem gæti verið vegna þrár hennar að verða 

vampíra og hún veit að það er margt sem hún getur ekki öðlast sem vampíra sem er í 

raun eðlilegt líf og dauði og allt þar á milli.  

 Þetta er þroskasaga Bellu og spannar um 4 ár af hennar lífi. En í seinustu bókinni 

verður hún sjálf að vampíru, er gift og á barn með Edward. Bella klárar framhaldsskóla, 

lendir í allskyns lífsháska, flytur að heiman og öðlast yfirnáttúrulega hæfileika þegar 

hún verður að vampíru.  

3.2 Edward 

 

Edward Cullen fæðist í Chicago árið 1901 og breytist í vampíru þegar hann er 17 ára, 

árið 1918. Raunverulegir foreldrar hans heita Edward og Elizabeth Masen. Carlisle og 

Esme Cullen ættleiða hann og hann á fjögur ættleidd systkini: Alice, Emmett, Rosalie 

og Jasper.  

Edward er stjórnsamur og finnst mjög eðlilegt að það sé hann sem tekur 

ákvarðanir um flest allt í sambandi sínu við Bellu. Hann virðist mun eldri vegna langrar 

„lífsreynslu“ á nánast meira en 100 árum. Textinn gefur það greinilega til kynna, hann 

talar fágað tungumál, veit hvað hann vill segja og velur orðin vel.  

 Edward fórnar öryggi fjölskyldu sinnar þegar hann hefur samband sitt við Bellu. 

Í byrjun flýr hann Forks til þess eins að vernda sig og fjölskyldu sína, en ástæðan fyrir 

því að hann kemur til baka er forvitni og eigingirni hans sjálfs. Hann er rosalega 

göfugur að taka hag fjölskyldunnar fram yfir sinn en getur það ekki nema í viku. Þegar 

samband hans og Bellu hefst svo er það eingöngu vegna forvitni, en hann getur ekki 
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lesið hugsanir hennar eins og allra annarra. Ilmur Bellu er einnig það góður að hann 

getur ekki verið fjarri henni. Þá mætti ætla að það væri ekki ást við fyrstu sýn sem drægi 

hann að henni, heldur forvitni og losti.  

 Edward er mjög klár (enda gengið í framhaldsskóla og háskóla nokkrum 

sinnum) og öruggur með sig. Þrátt fyrir að hann geti lesið annarra manna hugsanir er 

hann viss í sinni sök um að Bella muni velja sig, en hann á marga keppinauta þegar 

kemur að henni. Einn verðugasti keppandinn er Jacob Black. Jacob ber sterkar 

tilfinningar til Bellu og er tilbúin að fórna lífi sínu fyrir hana, eins og Edward.  

 Þegar líður á söguna og bókunum fjölgar styrkjast tilfinningar Edwards til Bellu 

mikið. Hann getur ekki ímyndað sér líf sitt án hennar og er tilbúinn að breyta henni í 

vampíru svo þau geti verið saman að eilífu. Hegðun hans breytist við að kynnast Bellu, 

en hann verður ekki eins sjálfsöruggur og áður. Það er vegna þess hve viðkvæm Bella er 

miðað við hann. Hún er dauðleg en ekki hann.  

4 Kvikmyndin 

4.1 Aðlögun bókar í kvikmynd.  

 

Búið er að kvikmynda fyrstu bókina, Ljósaskipti, og kom hún út á síðasta ári. Hin unga 

Kristin Stewart fer með hlutverk Bellu og hinn vinsæli (meðal ungra stúlkna) Robert 

Pattison leikur Edward Cullen. Myndin var í leikstjórn Catherine Hardwicke, handrit 

gerði Melissa Rosenberg og Stephenie Meyer er auðvitað rithöfundur bókarinnar.  

 Hardwicke og Rosenberg tókst vel að aðlaga bókina yfir í kvikmyndaform. 

Bókin er mjög huglæg og er öll frá sónarhorni Bellu sjálfrar. Engar upplýsingar koma í 

ljós nema Bella hafi upplifað eitthvað eða séð, þannig hún miðlar öllu til lesenda. Slíkt 

getur verið erfitt að færa yfir í kvikmynd. En gripið var þá til söguraddar. Bella talar yfir 

myndina nokkrum sinnum á þeim stöðum sem ekki er hægt að sýna tilfinningar nema í 

gegnum orð. Því er stundum stuðst við sögurödd en ekki allan tímann.  

 Kvikmyndin er bein yfirfærsla bókar, þá er litlu sem engu breytt úr frásögninni í 

bókinni yfir í kvikmynd og það er haldin tryggð við „meginþráð frásagnarinnar.“
117

 

Aðalatriðum er haldið úr bókinni í kvikmyndina en mörgum smáatriðum er sleppt, eins 

þegar Bella fer í sturtu, eldar mat handa föður sínum, vaskar upp og fleira slíkt. Með því 
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að sleppa að sýna Bellu elda mat og vaska upp heima hjá sér, tapast mikil túlkun á 

hennar persónu. Textinn segir okkur hversu þroskuð hún er en kvikmyndin ekki, í 

kvikmyndinni fara þau feðgin ávallt á matsölustað að borða en gera það aldrei í bókinni. 

Slíkir atburðir kallast „hvatar“ og þegar þeir hverfa við aðlögun geta áhrif sem slík 

horfið.
118

 Einnig er mörgum aðalatriðum skeytt saman í eitt atriði. Þegar Bella segir 

Edward að hún haldi að hann sé vampíra og þegar Edward sýnir henni hvernig húðin 

hans glitrar í sólskini eru tvö aðskilin atriði í bókinni. Í kvikmyndinni er þeim skeytt 

saman í eitt atriði. 

 Það hefur verið bætt atriðum við kvikmyndina til að gera hana meira spennandi. 

Vampírugengið, James, Victoria og Laurent eru sýnd í einu atriði ráðast á fiskimann, 

slíkt var ekki að finna í bókinni sjálfri. Enda hefði Bella þurft að vera þar til að segja frá 

því, en þar sem öll sagan er sögð frá hennar sjónarhorni og hugsun var þetta atriði ekki 

með. Það er hægt að telja upp margt sem ekki var í kvikmyndinni en var í bókinni, en 

það hefur nauðsynlega þurft að sleppa mörgu sökum þess bókin er tæpar 500 blaðsíður 

og venjulegt kvikmyndahandrit er um 120 blaðsíður.   

Ástin milli þeirra Bellu og Edwards verður að sama skapi ekki eins sýnileg og 

hún er í bókinni. Það er eytt miklu púðri í hversu uppnumin þau eru af hvort öðru í 

bókinni en kvikmyndin sýnir það ekki eins vel. Atriði þar sem Edward hleypur með 

Bellu upp í tré gefur forboðinni ást þeirra svigrúm við undirleik hugljúfrar tónlistar. En 

þetta atriði er einungis í kvikmyndinni. Edward segir Bellu hvernig hann varð vampíra 

og hvaða hæfileika hann hefur eftir að hann varð vampíra. Hann segir henni einnig 

hvaða hæfileika Alice hafi en enginn annar. Það sést að Rosalie er fögur og Emmett er 

sterkur, en hæfileikar Jasper eru huglægir og þeir fengu ekki að birtast á neinn hátt í 

kvikmyndinni, enda skiptu þeir litlu máli fyrir söguþráðinn.  

 Aðlögun Ljósaskipta í kvikmynd heppnast að því leyti að aðalatriðin koma fram: 

Stelpa hittir og verður ástfanginn af vampírustrák. Hún lendir í háska og strákurinn 

bjargar henni. Það eru eflaust margir sem eru ekki ánægðir með kvikmyndina, eins og 

gengur og gerist þegar bók er færð yfir í kvikmynd, en hægt er að horfa á hana án þess 

að hafa lesið bókina. Söguþráðurinn er reyndar frekar rýr, það er nánast farið á 

hundavaði yfir hann og því tapast margt í túlkuninni, en gengur samt sem áður alveg 

upp.   
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Nokkrir gagnrýnendur eru sammála um að kvikmyndin sé slök aðlögun bókarinnar. 

Claudia Puig, gagnrýnandi hjá USA Today segir að daufur leikur Stewart geri yfirbragð 

Bellu sviplaust.
119

  Gagnrýnandinn Mario Cerritos er sammála Puig hvað varðar leik 

Stewart og finnst Pattison leika af meiri tilfinningu, þar til í lok myndar.
120

 Þó er Owen 

Gleiberman, sem skrifar fyrir Entertainment Weekly, ekki sammála þessu. Honum 

finnst Stewart vera fullkomin í hlutverk Bellu, Stewart sýni áhugaleysi Bellu ásamt þörf 

hennar að brjótast undan því.
121

 Christy Lemire, gagnrýnandi hjá Starpulse 

Entertainment News, finnst sambandið milli Edward og Bellu vera eyðilagt í 

kvikmyndinni.
122

 Eins eru Bella og Edward mun þroskaðri í bókinni og í kvikmyndinni 

eru þau vandræðalegir unglingar. 

5 Sjónarhorn Edwards 

5.1 Midnight Sun 

Midnight Sun er fimmta bókin í Ljósaskiptaseríunni. Sú bók er frá sjónarhorni Edwards, 

en þá er farið í upphaf sögunnar. Hægt er að lesa hluta af bókinni á heimasíðu Stephenie 

Meyer, en ekki er búið að gefa hana út í heild sinni.
123

 Kaflarnir í Ljósaskiptum og í 

Miðnætursól heita það sama fyrir utan þrjá kafla: „Sýnir“ (e. „Visions“), „Laglína“ (e. 

„Melody“) og „Draugur“ (e. „Ghost“).  

 Eins og hefur komið fram er Miðnætursól frá sjónarhorni Edwards. Allt frá því 

Bella byrjar fyrsta daginn sinn í skólanum þar til um miðbik Ljósaskipta, áður en 

Edward sýnir Bellu hvernig hann lítur út í sólarljósi. Hugsanir Edwards segja mikið til 

um persónu hans og líf.  

Edward er ekki ánægður í skólanum, hann kallar framhaldsskóla 

„hreinsunareld“.
124

 Hann skopast að strákunum í skólanum og líkir Bellu við „glansandi 

hlut.“
125

 En öll athygli strákanna í skólanum beinist að Bellu. Þegar Edward hittir Bellu 

í fyrsta sinn koma fram hans hugsanir um hvernig hann gæti drepið hana, því lyktin af 

henni er svo góð. Hann hættir að hugsa um hana sem manneskju, nú er hún fórnarlamb 
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og hann rándýr. Vampíran verður sterk í honum og tekur nánast yfir. Hann þarf að nota 

allt sem er í hans valdi til að forðast að drepa Bellu.
126

 Þegar Edward ákveður að fara og 

forðast Bellu til að vernda fjölskyldu sína, fer hann til annarrar vampírufjölskyldu, hann 

ákveður samt að fara aftur til Forks og reyna kynnast Bellu.  

 Edward birtist sem þunglyndur unglingur, honum finnst líf allra vera svo 

tilgangslaust og allir vera eins. Það hlýtur að vera erfitt að þurfa fara í gegnum 

framhaldsskóla nokkrum sinnum á ævinni, til þess eins að hafa fasta búsetu á einum 

stað í nokkur ár. Edward er óöruggur þegar hann tala við Bellu í fyrsta sinn, því hann 

getur ekki lesið hugsanir hennar og veit því ekki hverju hún mun svara eða viðbrögð 

hennar við honum. Öll samtöl þeirra eru nákvæmlega eins og í Ljósaskiptum. Það er 

áhugavert að lesa hlið Edwards þegar þau tala saman í fyrsta sinn,
127

 því hann er mjög 

vænisjúkur og óttast að koma upp lygina sem hann og fjölskylda hans lifa við, en 

sjónarhorn Bellu sýnir að engin ástæða er fyrir því að hún fer að gruna hann um að vera 

annað en manneskja. Aftur á móti er Bella undrandi yfir áhuga hans á sér.
128

  

Edward virðist ekki gera sér grein fyrir því að hann er hrifinn af Bellu. Á 

spítalanum eftir bílslysið heyrir hann Tyler (strákinn sem keyrði næstum á Bellu) hugsa 

um Bellu sem fallega stúlku og hann ætti kannski að bjóða henni út. Hann verður 

pirraður eða reiður, en skilur ekki af hverju; finnst ekki vera mikið vit í þeim 

tilfinningum.
129

 Þetta eru tilfinningar sem hann þekkir ekki og gerir sér svo grein fyrr 

því að þetta eru ástúðlegar tilfinningar í garð Bellu; hann elskar Bellu. Upp frá því getur 

hann ekki haldið sér frá henni. Hann fer meira að segja að fylgjast með henni í laumi, 

líka þegar hún sefur á nóttunni, kemur hann inn í herbergi hennar. Hann finnur til 

afbrýðisemi gagnvart þeim strákum sem tala við Bellu og finnst jafnframt mjög erfitt að 

geta ekki verið mennskur fyrir hana.  

Það kemur ný sýn á Cullen fjölskylduna. Þau virka mjög eðlileg, rífast, horfa á 

sjónvarpið, fara á veraldarvefinn, hlusta á tónlist og margt fleira á heimili sínu. En í 

Ljósaskiptum er lítið sem ekkert fjallað um sjálfa fjölskyldumeðlimina. Bella fær ekki 

tækifæri á að kynnast þeim vel þar vegna ýmiskonar hættu sem kemur upp.  

 Um leið og Bella og Edward fara að vera saman verður frásögnin í grunninn eins 

og í Ljósaskiptum. Það eru atriðin þar sem Edward er ekki með Bellu sem eru öðruvísi. 

Reyndar heyrir hann hugsanir og er með mjög næma heyrn, svo margt sem gerist í 
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frásögninni, þegar hann er ekki með Bellu, kemur samt fram, því hann heyrir hana tala 

við aðra, eða aðra hugsa um Bellu. Það er einnig margt sem Edward segir Bellu í seinni 

hluta Ljósaskipta sem kemur fram í þessum hluta Miðnætursólar. Það má nefna fyrstu 

kynni þeirra, hann útskýrir fyrir henni hvers vegna hann lét eins og hann lét, mjög stífur 

og reiður til augnanna.
130

 

 Í rauninni er þessi útgáfa Ljósaskipta alveg óþarfi en fyrir forfallna aðdáendur 

ritraðarinnar er hún það eflaust ekki. Eins og hefur komið fram er ekki búið að gefa út 

bókina og ekki víst að það verði gert. Miðnætursól er verk í vinnslu hjá Meyer.
131
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6 Lokaorð/Niðurstaða 
 

Hér hefur komið fram að Ljósaskiptabækurnar falla ekki vel að neinni þeirri 

bókmenntagrein sem hér hefur verið talað um, nema kannski ástarsögunni og 

vampírusögunni, vegna þess aðalpersóna er ástfangin af vampíru. Það væri frekast hægt 

að segja að bækurnar séu blanda af öllum greinunum. Þær eru smáskvísusaga vegna 

aldurs Bellu, ástarsaga vegna eilífðar ástar milli Edwards og Bellu, hryllingssaga vegna 

vampíranna og vísindaskáldsaga því yfirnáttúrlegir hlutir gerast í okkar heimi og tilvist 

þeirra eru útskýrðir, eins og tilurð varúlfanna. Bækurnar taka allar þessar greinar og 

stokka þær saman í frásögn. Vegna þessa höfða bækurnar til stórs leshóps, bæði ungra 

og aldinna. Unglingsstúlkur eru sérstaklega hrifnar af Ljósaskiptabókum. Það er margt 

sem heldur þeim áhuga. Bella er persóna sem unglingsstelpur geta samsamað sig við, 

bæði vegna þess hversu óánægð hún er með sjálfa sig og hversu mikla athygli hún fær í 

nýja skólanum. Edward er dularfullur, fallegur, kurteis strákur sem allar unglingsstelpur 

dreyma um.  

 Vegna vinsælda bókanna er búið að gera kvikmynd úr fyrstu tveimur bókunum 

og stefnt er að kvikmynda allar fjórar bækurnar. Aðlögun fyrstu bókar tókst ágætlega 

vel hvað varðar að koma aðalatriðum til skila. Margt tapaðist við yfirfærsluna, sem 

gerist oft við aðlögun bókar í kvikmynd. En alla jafna gengur kvikmyndin upp sem 

heildar frásögn.  

 Fimmta bókin, Miðnætursól, er í vinnslu hjá Meyer en ekki hefur verið greint frá 

því hvort eða hvenær hún verður útgefin. Sú bók endurtekur fyrstu bókina, Ljósaskipti, 

nema frá sjónarhorni Edward, svo það er lítill tilgangur í að lesa þá bók nema fyrir 

hörðustu aðdáendur Ljósaskiptabókanna. Ef hún verður gefin út er verið að „blóð“ 

mjólka söguna og reynt að fá meiri peninga fyrir sömu söguna.  

 Kjarni bókanna fjallar um ástina milli Bellu og Edwards. Inn í hana spinnast 

hættulegir atburðir sem oftar en einu sinni dregur þau nær dauða en lífi. Bella þroskast í 

bókunum, frá óöruggari unglingsstúlku í sjálfsörugga gifta vampíru með barn (eins 

undarlega og það hljómar).  
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