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FESTNINGSVERKET
David Lie 

Norsk småbarnsfar med kraftig angst opplever «svenske 
tilstander» på kroppen i en belastet bydel i Göteborg.

Göteborg, 2014. En bydel lammes av en eskalerende gjengkrig. 
Barn holdes inne, unge menn dør, politiet har spilt fallitt, en 
storaktør i boligbransjen totalrenoverer i gentrifiseringens og 
profittens navn. Midt i det hele går en arbeidsledig tobarns-
far og eksilnordmann til og fra i en utrangert rønnekåk med 
døtrene i armene. Hva skjedde? Hvordan havnet han her? Hvor 
lenge vil han holde det ut? Og ikke minst, hvem er egentlig den 
hvitkledde mannen ute i trappen? Hva er det han vil?

Festningsverket er ikke en roman om Mannens lodd, ikke en 
roman om selvrealisering, ikke en roman om håp, men heller 
ikke en roman om den rene nihilismen. Det er en roman om 
svenske tilstander, blodsbånd og death metal. Det er en fortel-
ling om å dra på, ta av, vikle seg inn og rote det til, kort sagt en 
roman om overlevelse.

Om forfatteren: David Lie (f. 1977) er opprinnelig fra 
Hedmark, men er nå bosatt i Sverige. Han debuterte i 2013 med 
romanen Absolutt presens. Festningsverket er hans andre roman.

ABSOLUTT PRESENS

978-82-419-0961-0 
369,– (INNB.)

978-82-419-1014-2 
99,– (E-BOK)

978-82-419-1770-7 
379,– (INNB.)

978-82-419-1771-4 
279,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhhah!
LANSERING: 08.01.2019
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JEG VET MEG 
ET LAND

Victoria Bø

En usedvanlig stemningsfull roman, sitrende av  
underliggende spenning.

Musikeren Eilif Abelsen kjemper med seg selv og spreng-
kulda i et mørklagt Oslo. Han vil gjøre noe, yte motstand 
mot tyskerne. Men hvordan? I den strenge krigsvinteren ser 
Eilif strimer av lys bare i klaverspillet til studenten Astri og i 
den forunderlige blåtonen i stemmen til en kvinne han ikke 
kjenner. Mager og lungesyk finner han likevel viljen til å våge, 
men hvem kan man stole på i Oslo nå? Eilif må ut av byen og 
takker ja til å være organist i Valdres. På veien får han med seg 
en avis, og da han tar imot, kjenner han at det ligger noe inne i 
den. Det er brev, brev som ikke må komme i feil hender.

Dagene er annerledes i bygda, roligere, men samtidig blir alt 
mer synlig der mellom de mektige fjellene. Også de tingene 
Eilif gjerne vil holde skjult.

Jeg vet meg et land er en roman om ønsket om å gjøre det rette, 
om å finne kjærligheten og sin plass i en tid fylt av usikkerhet 
og motsetninger.

Om forfatteren: Victoria Bø er født i Oslo og oppvokst i 
Fredrikstad. Hun har studert språk og statsvitenskap, har 
jobbet som journalist og politisk analytiker, og i 2004 startet 
hun opp forfatterlinja på Danvik folkehøgskole i Drammen. 
Victoria har utgitt fire kritikerroste romaner for voksne i til-
legg til en barnebok og sakprosatittelen Vandring. Ved siden av 
skrivingen jobber hun som redaktør. Hun sitter også i styret i 
forfatterforeningen.

TERESA BIRNAS 
BORTGANG 

978-82-516-5855-3 
179,– (POCKET)

ADRESSE ALBERTA

978-82-516-8711-9 
349,– (INNB.)

978-82-516-8712-6 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1417-1 
179,– (POCKET)

Jeg ble sittende på sengekanten. Det var ikke noe 

å høre lenger. Men jeg lyttet likevel etter lydene 

av alt som hadde vært: hanen som gol hver time 

fra klokka fem, radioen som hadde pleid å stå på 

i kjøkkenet, vekkerklokka til Thomas som ringte og 

ringte, bikkjene på gårdsplassen, bjeffingen deres 

når det gikk i kjøkkendøra, stemmen til Carl, brum-

mingen fra traktoren, putringen fra vannkjelen, 

den lille lyden når jeg åpnet pulverkaffeglasset, 

og luktene: egg i panna, tenåringsdeodoranten 

til Thomas, etterbarberingsvannet han gned inn i 

huden i håp om å få de tynne leppehårene til å gro, 

dusjsåpeduft fra badet, alt sammen kom tilbake til 

meg. 

         Jeg kikket ut gjennom vinduet. Himmelen var 

blå som bare den kanadiske morgenhorisonten kan 

være, og under himmelstripa lå skogen og jordene 

som et spirende, grønt hav rundt gården vår. 

Omslagsdesign: Magnus Riise 
Omslagsbilder: Shutterstock 
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Victoria Bø er født i Oslo og oppvokst i Fredrikstad. 

Adresse Alberta er hennes fjerde roman.

Om Teresa Birnas bortgang, Victoria Bøs 

forrige roman:

«Victoria Bø kan å fortelle en historie. Skildringene 

av byen og familielivet er ekte. Bø tegner opp karak-

terer som med sine mange sider blir ekte menne-

sker, og som jeg som leser tror på, og blir nysgjerrig 

på.» Ida Vågsether, Stavanger Aftenblad

«Allerede på bussen hjem var jeg i gang med 

den, og hadde det ikke vært for jobb og annet de 

påfølgende dagene, ville boka ha blitt lest ut i et 

eneste stort jafs. Jeg mener at Teresa Birnas bort-

gang fortjener et sterkt terningkast fem - helt på 

grensen mot en sekser.» Rose-Maries litteratur-  

og filmblogg

«Victoria Bø […] har en egen evne til å få frem de 

små detaljer på en vakker og sober måte. Boken er 

et høydepunkt blant vårens utgivelser.» 

Sven Gjeruldsen, Tvedestrandsposten

A
d

r
esse A

lberta
V

IC
T

O
R

IA
 B

Ø

Jenni bor på gården Land i Alberta. Hittil har tilværelsen hennes 

bestått mest av hverdager. Jenni liker livet sånn. Men en dag 

kjøper mannen hennes en enveisbillett til Arizona uten å invitere 

henne med.

Og livet bråsnur. Jenni har bare noen uker på å få ryddet ut 

av Land og å sikre en ny fremtid for seg og sønnen. Familien 

hjemme i Norge er ikke til hjelp, men tretti år i Canada har gjort 

Jenni modig. Hun skaffer seg en jobb som fører nye mennesker 

inn i livet hennes. Mennesker, en illsint bjørnebinne og en nev-

rotisk papegøye som plukker fjærene sine og imiterer lyder fra 

cocktailselskaper. I møtet med den eksentriske eldre kvinnen 

Summer fra England og Siren, en ung student fra Oslo som 

sjelden vet sitt eget beste, oppdager Jenni at det å hjelpe andre, 

kan være nettopp det hun trenger for å hjelpe seg selv.  

Adresse Alberta er en varm fortelling om å finne nye veier i sitt 

eget liv.

 

www.vigmostadbjorke.no

ISBN: 978-82-516-8711-9

978-82-419-1901-5 
379,– (INNB.)

978-82-419-1902-2 
279,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbjabf!
LANSERING: 19.02.2019
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MANNEN SOM  
ELSKET LIVET

Bård Nannestad

Frodig roman om 90-tallsgenerasjonen: Om en ung manns 
oppgang og fall. Og veien tilbake til seg selv.

Hvordan forteller man en datter hennes fars historie, når hans 
liv har vært grenseløst og livsbejande, på godt og vondt?

En iskald januardag i 2001 sitter en ung jente på første ben-
kerad i kirka der faren hennes, Valentin Vang, skal bisettes. 
Sara hadde kjent faren i bare noen måneder og er sammen 
med hans beste venn, Jarl. Akkurat da de fastslår at det ikke vil 
komme noen flere, ramler det inne en rekke underlige perso-
ner. Da innser Jarl at han ikke kan underslå noe når han skal 
fortelle fram Valentin Vangs liv for Sara, og på løpende bånd 
kommer viltre historier om oppveksten i Nittedal og de tøyles-
løse årene da Valentin ble utelivskonge og samtidig drev stort 
med dopimport.

Historien om Valentin Vang er en mangfoldig og frodig fortel-
ling om å elske livet gjennom oppgang og fall, og om å finne 
tilbake til seg selv. Og om alltid å søke det som føles ekte.

Om forfatteren: Bård Nannestad (f. 1967) er forfatter og 
sykepleier. Han er vokst opp i Nittedal og bor nå i Arendal. 
Nannestad debuterte i 2012 med romanen Da Henrik Husten 
kom hjem.

Om Da Henrik Husten kom hjem:

«Da Henrik Husten kom hjem er på mange måter både varm og 
sår på én gang og det er det som gjør denne debuten så inderlig 
god. (…) det er vel verdt å satse på Nannestad. Han leverer 
varene fra første side.»
Helge Kjøniksen, Moss Avis

«En dyktig forteller (…) Debutant Bård Nannestad forteller 
levende en historie som griper tak i leseren.»
Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

DA HENRIK HUSTEN  
KOM HJEM

978-82-419-0807-1 
369,– (INNB.)

978-82-419-0808-8 
99,– (E-BOK)

978-82-419-0992-4 
179,– (POCKET)

DA
HENRIK HUSTEN
KOM HJEM
ROMAN

BÅRD NANNESTAD

T o m e n n • E n ø k s • E n b e g r a v d h i s t o r i e

Bård Nannestad (f. 1967) er opp-
vokst i Nittedal, og bor i dag i
Arendal. Han arbeider som psykia-
trisk sykepleier, og debuterer med
Da Henrik Husten kom hjem.

Kan gamle bikkjer lære nye triks?

Hver kveld går Frank Berg tur med bikkja, Betsi. Det er det
siste han gjør før han går til ro, og de to tar alltid samme ruta,
seint og etter at naboene i husbankvillaene har lagt seg. En
kveld står det en Toyota ved den så vidt opplyste snuplassen
i enden av gata. I bilen sitter en mann, sammenkrøket i for-
setet. Bildøra åpner seg bak Frank, og et ansikt han ikke kjen-
ner, spør: – Er det deg, Frank Berg?

Slik møtes de gamle naboguttene igjen etter at Henrik Hus-
ten forsvant førti år tidligere. Hvordan samler de trådene
igjen og får oversikt over tida som har gått? Og hvorfor kom
Henrik tilbake?

Da Henrik Husten kom hjem er en varm roman om Nittedal,
om aldrende menn og deres daglige ritualer, og om hvordan
våre fedres synder kan gå i arv eller sende oss ut i en bane av
nye livsmuligheter. Det som er lukket kan også åpne seg.

Hvordan kan jeg tro at jeg kan ta
meg en liten danmarkstur og fore-
stille meg at alt blir annerledes? Den
dårlige samvittigheten som har fulgt
meg et helt liv, skyller inn over meg.
Det søkker til i magen. Nesten som
om en tidevannsbølge innfinner seg
der nede og drar meg under.

Når samvittigheten tar strupetak
på meg, er jeg ikke god for noe. Da
kan alt være det samme, og nå, mens
jeg sitter der jeg sitter, lengter jeg meg
grønn tilbake til Nittedal og huset
mitt, der alt er som det pleier å være.

Jeg tømmer akevitten og kjenner
tårene presser på.

I det samme kommer det slutta
selskapet og setter seg ved det tomme
langbordet under vinduene mot Lille
Kannikestræde.

Jeg blir sittende uten å bevege meg.
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www.vigmostadbjorke.no

«… Nannestad forteller levende en
historie som griper tak i leseren.»
– Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

Nå i
2. opplag

«… en meget godt fortalt historie. Man føler
mens man leser denne boka.»
– Caroline Heitmann, Norli Libris

Omslag Ba?rd komplett 15.10.12:Layout 1  18-10-12  09:28  Side 1

978-82-419-1777-6 
379,– (INNB.)

978-82-419-1778-3 
279,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhhhg!
LANSERING: 19.03.2019
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SORTE HULL

Særegen og stilsikker krimroman fra debutant med Kripos- og 
psykologibakgrunn.

Filip Lundhaug

Sorte hull er en roman som dypest sett handler om fravær og 
tap. I en manns – og i en ung jentes liv.

Isak Rød får i oppdrag å finne ut hva som skjedde med atten år 
gamle Emma, som forsvant brått for tre år siden. Alle forteller 
ulike historier om henne. Bare noen få bryr seg egentlig om at 
hun er borte. 

Isak følger sporene etter Emma langs en knivsegg som blir 
stadig skarpere. Hun har entret miljøer ingen jenter burde 
oppleve. Men er hun fortsatt i live?

Letingen blir Isaks sjanse til å fortape seg i noe på ny.

Om forfatteren: Filip Lundhaug (f. 1985) er utdannet politi og 
psykolog. Han er født og oppvokst i Farsund og bor nå i Oslo. 
Lundhaug har jobbet med psykoterapi, forskning, etterfors-
kning og etterretning knyttet til seksualforbrytelser. Han 
jobber nå i Kripos.

978-82-419-1910-7 
299,– (INNB.)

978-82-419-1911-4 
199,– (E-BOK)

LANSERING: 22.03.2019

,!7II2E1-jbjbah!
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Å BERA NAKNE  
NYKLAR

Per Helge Genberg

Ei rørande, lyrisk forteljing om familie, gardsliv, lengt og 
djup kjærleik.

I romanen Å bera nakne nyklar skriv Per Helge Genberg sanse-
leg og lyrisk om livet på garden. Det er ei livshistorie, slektshis-
torie og ein liten bit av noregshistoria, som mange vil kjenne 
seg igjen i.

I denne lyriske, sjølvbiografiske forteljinga vever Genberg 
saman gutens opplevingar med den vaksne mannen si tolking 
av stad, hendingar og slektningar.

Guten og familien hans er bundne til garden, til landskapet, 
til slekta, til sauene. Boka handlar om desse banda, på godt og 
vondt. Livet og garden skildrast som ei vakker gåve,
og ei krevjande plikt. Men boka er òg ei forteljing om den 
etterlengta kjærleiken mannen får oppleve i vaksen alder. Og 
om kjærleiken til og lengt etter litteraturen, som går og som 
ei raud tråd gjennom familien, men som vert forløyst med 
eg-personen i tekstane.

Om forfatteren: Per Helge Genberg (f. 1959) er frå Lierne og 
bur i dag på Levanger. Han arbeider som byråkrat og bonde, og 
har hovudfag i nordisk språk og litteratur. Han debuterte med 
boka Å finna kyrkjedøra i meg i 2018.

FINNA KYRKJEDØRA  
I MEG

978-82-419-1597-0 
299,– (INNB.)

978-82-419-1598-7 
249,– (E-BOK)

978-82-419-1959-6 
179,– (POCKET)

978-82-419-1906-0 
329,– (INNB.)

978-82-419-1907-7 
229,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbjaga!
LANSERING: 04.03.2019
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PERLEFARMEN
Liza Marklund

Liza Marklund er tilbake! Den svenske forfatteren har 
hatt stor suksess med krimserien om Annika Bengtzon 
som er oversatt til rundt 40 språk og har solgt i over 20 
millioner eksemplarer. Nå er hun klar med en storslagen 
kjærlighetsroman.

Tidlig på 1990-tallet. Den unge Kiona vokser opp på Manihiki
i det sørlige Stillehavet sammen med foreldrene og to søsken. 
Manihiki er en av verdens mest avsondrede atoller. Kiona 
arbeider på familiens perlefarm. Hun fridykker, kontrollerer 
østersene og høster svarte perler.

En morgen havarerer en stor seilbåt på revet. På båtdekket 
ligger en sterkt skadet mann. Han er svensk og heter Erik.

Slik begynner en spennende historie som strekker seg over et 
halvt tiår og fire verdensdeler. Det er en storslått beretning 
som handler om menneskers søken etter mening og sammen-
heng, om globaliseringens kostnad og hva vi egentlig er villig til 
å gjøre for dem vi elsker.

Om forfatteren: Liza Marklund (f. 1962) har arbeidet som 
journalist siden 1985 og var i perioden 2004–2015 UNICEF- 
ambassadør. I dag er hun forfatter på heltid og bor vekselsvis i 
Stockholm og på Marbella.

JERNBLOD

978-82-419-1166-8 
379,– (INNB.)

978-82-419-1167-5 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1202-3 
179,– (POCKET)

978-82-419-1232-0 
379,– (LYDBOK)

FASADEFALL

978-82-419-0995-5 
399,– (INNB.)

978-82-419-1007-4 
129,– (E-BOK)

978-82-419-1034-0 
179,– (POCKET)

978-82-419-1136-1 
129,– (LYDBOK)

BORDERLINE

978-82-814-3368-7 
399,– (INNB.)

978-82-814-3395-3 
99,– (E-BOK)

978-82-814-3408-0 
179,– (POCKET)

978-82-814-3419-6 
129,– (LYDBOK)

LIVSTID

978-82-814-3110-2 
369,– (INNB.)

978-82-814-3342-7 
79,– (E-BOK)

978-82-814-3131-7 
179,– (POCKET)

978-82-814-3281-9 
129,– (LYDBOK)

NOBELS  
TESTAMENTE

978-82-814-3348-9 
79,– (E-BOK)

978-82-814-3074-7 
179,– (POCKET)

978-82-814-3096-9 
129,– (LYDBOK)

DEN RØDE VARGEN

978-82-814-3345-8 
79,– (E-BOK)

978-82-814-3203-1 
179,– (POCKET)

PRIME TIME

978-82-814-3346-5 
79,– (E-BOK)

978-82-814-3202-4 
179,– (POCKET)

EN PLASS I SOLEN

978-82-814-3154-6 
369,– (INNB.)

978-82-814-3326-7 
79,– (E-BOK)

978-82-814-3196-6 
179,– (POCKET)

978-82-814-3282-6 
129,– (LYDBOK)

978-82-419-1841-4 
379,– (INNB.)

978-82-419-1842-1 
279,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbiebe!
LANSERING: 11.02.2019

Oversatt av Elisabeth Bjørnson
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HISTORIEN OM  
EN ANSTENDIG FAMILIE

En fyldig, fargerik familiesaga. Hvis du liker Elena Ferrante,  
vil du garantert like denne!

Rosa Ventrella

1980-tallet. Somrene i det gamle Bari foregår i smugene mel-
lom hvitmalte murvegger. Ungdommen møtes i de labyrintiske 
stredene som dufter av opphengt klesvask og putrende tomat-
saus. Maria vokser opp sammen med sine to eldre brødre, 
Giuseppe og Vincenzo. Hun er liten og mørk, med stor munn 
og smale øyne som gnistrer som nålespisser. Hun er lidenska-
pelig, trassig og uforskammet, i besittelse av en villskap som 
skiller henne fra de andre jentene i bydelen.

Der hun bor og lever er vold dagligdags; det er vanskelig å unn-
slippe den. Det eneste faste punkt i barne- og ungdomsårene 
er Michele, sønn av den mest ulykksalige familien i hele det 
gamle Bari.

Vennskapet mellom Maria og Michele blir stadig sterkere til 
tross for fiendskapet mellom familiene deres, og til tross for 
alle slag livet gir. Så utvikler det broderlige vennskapet seg til 
intens kjærlighet. En kjærlighet som selv om den er umulig, 
fungerer som en beskyttelse mot resten av verden og mot 
forfallet som omgir dem.

Om forfatteren: Rosa Ventrella er født og oppvokst i Bari og 
underviser i italiensk litteratur. Hun har tidligere jobbet som 
redaktør. Historien om en anstendig familie er hennes tredje bok 
og ble umiddelbart en italiensk bestselger da den utkom i 2018. 
Den er solgt for oversettelse til en rekke land.

978-82-419-1829-2 
349,– (INNB.)

978-82-419-1915-2 
249,– (E-BOK)

LANSERING: 28.01.2019
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Oversatt av Kristin Gjerpe
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KRON ELLER MYNT

Ny, etterlengtet frittstående roman fra  
en av verdens største fortellere.

Jeffrey Archer

Leningrad, Sovjetunionen, 1968. Alexander Karpenko er en 
usedvanlig gutt med gode lederevner. Men da faren hans 
blir henrettet av KGB, blir han og moren nødt til å flykte fra 
landet. Idet de skal forlate Leningrad må de ta et øyeblikksvalg 
som blir avgjørende for deres videre liv og skjebne. Hvilket 
skip skal de velge: det som skal til USA eller det som skal til 
Storbritannia?

Alexander kaster kron eller mynt.

Jeffrey Archers episke fortelling om skjebne og hell spenner 
over to kontinenter og tretti år. Vi følger Alexander gjennom 
seire og nederlag når han som ung immigrant skal skape seg et 
liv i den nye verden.

Boken slutter med en tvist som vil sjokkere de fleste. Kron eller 
mynt er Archers mest ambisiøse enkeltstående verk siden Kane 
og Abel.

Om forfatteren: Jeffrey Archer er en av verdens mest popu-
lære forfattere og har solgt mer enn 300 millioner eksem-
plarer bøker på verdensbasis. Han har skrevet til sammen 36 
bøker, blant andre romanene Kane og Abel og Fanget av fortiden. 
Archers bestselgende romanserie Clifton-krøniken består av sju 
bøker og er i sin helhet oversatt til norsk. Forfatteren er gift og 
har to voksne sønner. Han bor i London og Cambridge.

978-82-419-1889-6 
399,– (INNB.)

978-82-419-1890-2 
279,– (E-BOK)
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Første bind i den nye suksessen
CliFton-krøniken

«Utrolig underholdende.»
Daily Telegraph

En hemmelig fortid.  
En uventet skjebne.  

En kamp for sannheten.

POCKET www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1086-9
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Første bind i Archers nye serie – Clifton-krøniken
 
Den storslåtte beretningen om Harry Cliftons liv begynner  
i 1920 med de foruroligende ordene: «Jeg fikk høre at faren 
min ble drept i krigen.» Tjue år skal imidlertid gå før Harry 
oppdager sannheten om farens død. Og i neste omgang blir 
han konfrontert med spørsmålet om hvorvidt mannen han  
har sitt etternavn etter, faktisk er hans egentlige far.

Bare tiden vil vise følger et minneverdig persongalleri fra 
ødeleggelsene etter første verdenskrig til utbruddet av andre 
verdenskrig. Harry må bestemme seg for om han vil ta  
plassen ved universitetet i Oxford eller delta i kampen  
mot Hitlers Tyskland.

Leseren tas i denne uforglemmelige historien med på en reise 
man ønsker aldri skal ende, med en avslutning som verken 
leseren eller Harry Clifton selv noensinne kunne ha sett  
for seg.

Oversatt av Einar Blomgren

«Archer er en mester 
i underholdning.»
Time Magazine

«Fornøyelig lesning.»
Daily Telegraph

270 
millioner
solgte bøker 

på verdensbasis
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Ønsk deg ikke for mye

FJERDE BIND I DEN INTERNASJONALE 
SUKSESSEN CLIFTON-KRØNIKEN

To familier som skjebnen har forent.  
Og en stor utfordring i vente.

«Den mest gripende boken  
så langt i Clifton-krøniken.  

Spenningen og oppbygningen  
er fantastisk.» The Observer

Ø
nsk deg ikke for m

ye

Den episke sagaen. Det neste kapittelet i Clifton-krøniken. 
 
Ønsk deg ikke for mye åpner med at Emma og Harry Clifton skynder 
seg til sykehuset for å få vite hvordan det har gått med sønnen Sebastian 
etter en tragisk bilulykke. Hvem av de to i bilen døde – Sebastian eller 
bestevennen hans?

Emma ønsker seg inn i styret til Barrington Shipping Company, mens 
andre har tanker om å ødelegge familiefirmaet og gjør sitt ytterste for å få 
det til. I mellomtiden har Harry og Emmas adoptivdatter Jessica kommet 
inn på kunstakademiet, hvor hun møter og forelsker seg i Clive Bingham. 
De vil gifte seg, og begge familiene gleder seg. Men så får den kommende 
brudgommens mor et besøk av Lady Virginia Fenwick, som ikke har gode 
intensjoner. 

Uten forvarsel kommer en ny person inn i Barrington-styret. Og livet blir 
ikke lenger det samme for noen i de to familiene. 

Oversatt av Einar Blomgren

«Ingen familiesaga ville vært komplett uten en skurk, og denne 
fortellingen har en skikkelig god en – en ypperlig fremstilt og troverdig 
karakter med forståelige motiver. En oppslukende familiesaga.» Booklist

«Archer porsjonerer ut spenningen gjennom hele boken og helt til siste 
slutt, for så å avrunde med en utsøkt cliffhanger.» Washington Post
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Dette var et menneske

SJUENDE BIND I DEN INTERNASJONALE  
SUKSESSEN CLIFTON-KRØNIKEN

Dette var et menneske åpner med et skudd som avfyres. 
Men hvem dro i avtrekkeren? Og hvem er det som dør?

Giles Barrington avdekker sannheten om ektefellen Karin.
Er hun spion, eller en brikke i et større spill? 

Harry Clifton bestemmer seg for å skrive sitt hovedverk,
mens kona Emma får en uventet telefon, og et jobbtilbud,
fra Margaret Thatcher. 

Sebastian Clifton blir styreleder i banken Farthings Kaufman, 
men ikke uten komplikasjoner. Sebastians datter Jessica blir 
utvist fra kunsthøyskolen, men tanten hennes kommer henne 
til unnsetning. 

Imens gjør Lady Virginia seg klar til å rømme landet for å 
unngå kreditorene. Så dør hertuginnen av Hertford, og nye 
muligheter åpner seg for Lady Virginia, som ikke har gitt 
opp tanken på å trumfe familiene Clifton og Barrington. 

Og så endrer alt seg. Tragedien rammer Clifton-familien på
en måte de ikke hadde forutsett. 

Dette var et menneske er den sjuende og siste boken i den 
spennende Clifton-krøniken. 

«Magisk historiefortelling.»
Publishers Weekly, om Clifton-krøniken

«Archer gjør bruk av alle sine fantastiske
evner som historieforteller i denne siste

boken i Clifton-krøniken.»
Daily MailISBN 978-82-419-1654-0
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Fanget av fortiden

JEFFREY
ARCHER

«Umulig å legge fra seg» 
– Newsday

Han fengsles for et drap  
han ikke har begått. Og han 

 akter å renvaske seg.  

«En fantastisk sidevenderhistorie. 
(…) Archie skriver tett, stemnings-

fullt og troverdig.»   
Berit Kobro, VG
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Fanget av fortiden

Hvis Danny Cartwright hadde fridd til Beth Wilson dagen 
før, eller dagen etterpå, ville han ikke ha blitt arrestert og 
siktet for drapet på sin beste venn. Og når aktoratets vitner 
er en advokat, en populær skuespiller, en aristokrat og en 
fremgangsrik partner i et etablert firma, hvem vil tro på hans 
versjon av hva som skjedde?

Danny dømmes til 22 års fengsel og sendes til Belmarsh, en 
sikringsanstalt som ingen noen gang har klart å rømme fra. 
Men de fire som har vitnet mot ham, undervurderer alle 
sammen Dannys beslutning om hevn, og ikke minst Beths 
utrettelige kamp for at rettferdigheten en dag skal skje fyllest.

Oversatt av Einar Blomgren

En moderne versjon av Alexandre Dumas’ klassiske  
mesterstykke Greven av Monte Cristo.

«Denne boken gjør søndagen perfekt» 
Mail on Sunday

«Hvis det fantes en Nobelpris i  
historiefortelling, ville Archer vinne»  
Daily Telegraph
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En godt bevart hemmelighet

New York, 1939. Harry Clifton, alias Tom Bradshaw, arresteres 
for overlagt drap. Toppadvokaten Sefton Jelks tilbyr seg å ta 
saken uten betaling, et tilbud Harry ikke har råd til å avslå. 
Men han blir funnet skyldig, og advokaten forsvinner sporløst. 
Det finnes bare én måte Harry kan bevise at han er uskyldig på: 
Han må avsløre sin sanne identitet, noe han hadde sverget på at 
han ikke skulle gjøre av hensyn til kvinnen han elsker.
 
I mellomtiden er denne kvinnen, Emma Barrington, på vei fra 
England til New York for å finne mannen hun skulle gifte seg 
med. Hun nekter å tro at han har omkommet på sjøen. Det 
eneste beviset hun har er et brev. Et brev som har stått uåpnet 
på en peishylle i Bristol i over et år.

I Fedrenes synder blir familiebånd satt på prøve idet 
hemmeligheter blir avslørt. Jeffrey Archer har skrevet nok en 
storslått, episk roman.

Oversatt av Einar Blomgren

«Underholdende! Archer vet hvordan 
et plott skal settes sammen.»
Kirkus

«Enestående! En saga 
om makt, forræderi og 
bittert hat.» Booklist

Ingen kan holde 
på en hemmelighet til 

evig tid

 Avstemningen i Overhuset om hvem som skal arve 
Barrington-familiens formue, har endt uavgjort. Lordkanslerens 
stemme vil få en avgjørende rolle i Harry Clifton og Giles 
Barringtons liv.
 
Harry drar tilbake til USA for å promotere sin siste roman, 
mens hans kjære Emma setter seg fore å finne den lille jenta 
som ble funnet etterlatt på farens kontor den kvelden han ble drept.
 
Parlamentsvalget står for døren, og Giles Barrington skal 
forsvare setet sitt i Underhuset. Han blir sjokkert over å høre 
hvem som er motkandidaten. Men når alt kommer til alt, er det 
Sebastian Clifton, Harry og Emmas sønn, som skal komme til å 
avgjøre onkelens skjebne.
 
En godt bevart hemmelighet er tredje bind i Archers episke 
familiesaga. Den byr på en sjokkerende avsløring, men åpner 
også opp for flere nye spørsmål.
 

Oversatt av Einar Blomgren
 
«Evnen til å fortelle en god historie er en  
fantastisk – og uvanlig – gave Archer har.»
The Times
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TREDJE BIND I DEN INTERNASJONALE  
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En godt bevart hemmelighet

New York, 1939. Harry Clifton, alias Tom Bradshaw, arresteres 
for overlagt drap. Toppadvokaten Sefton Jelks tilbyr seg å ta 
saken uten betaling, et tilbud Harry ikke har råd til å avslå. 
Men han blir funnet skyldig, og advokaten forsvinner sporløst. 
Det finnes bare én måte Harry kan bevise at han er uskyldig på: 
Han må avsløre sin sanne identitet, noe han hadde sverget på at 
han ikke skulle gjøre av hensyn til kvinnen han elsker.
 
I mellomtiden er denne kvinnen, Emma Barrington, på vei fra 
England til New York for å finne mannen hun skulle gifte seg 
med. Hun nekter å tro at han har omkommet på sjøen. Det 
eneste beviset hun har er et brev. Et brev som har stått uåpnet 
på en peishylle i Bristol i over et år.

I Fedrenes synder blir familiebånd satt på prøve idet 
hemmeligheter blir avslørt. Jeffrey Archer har skrevet nok en 
storslått, episk roman.

Oversatt av Einar Blomgren

«Underholdende! Archer vet hvordan 
et plott skal settes sammen.»
Kirkus

«Enestående! En saga 
om makt, forræderi og 
bittert hat.» Booklist

Ingen kan holde 
på en hemmelighet til 

evig tid

 Avstemningen i Overhuset om hvem som skal arve 
Barrington-familiens formue, har endt uavgjort. Lordkanslerens 
stemme vil få en avgjørende rolle i Harry Clifton og Giles 
Barringtons liv.
 
Harry drar tilbake til USA for å promotere sin siste roman, 
mens hans kjære Emma setter seg fore å finne den lille jenta 
som ble funnet etterlatt på farens kontor den kvelden han ble drept.
 
Parlamentsvalget står for døren, og Giles Barrington skal 
forsvare setet sitt i Underhuset. Han blir sjokkert over å høre 
hvem som er motkandidaten. Men når alt kommer til alt, er det 
Sebastian Clifton, Harry og Emmas sønn, som skal komme til å 
avgjøre onkelens skjebne.
 
En godt bevart hemmelighet er tredje bind i Archers episke 
familiesaga. Den byr på en sjokkerende avsløring, men åpner 
også opp for flere nye spørsmål.
 

Oversatt av Einar Blomgren
 
«Evnen til å fortelle en god historie er en  
fantastisk – og uvanlig – gave Archer har.»
The Times
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En godt bevart hemmelighet

New York, 1939. Harry Clifton, alias Tom Bradshaw, arresteres 
for overlagt drap. Toppadvokaten Sefton Jelks tilbyr seg å ta 
saken uten betaling, et tilbud Harry ikke har råd til å avslå. 
Men han blir funnet skyldig, og advokaten forsvinner sporløst. 
Det finnes bare én måte Harry kan bevise at han er uskyldig på: 
Han må avsløre sin sanne identitet, noe han hadde sverget på at 
han ikke skulle gjøre av hensyn til kvinnen han elsker.
 
I mellomtiden er denne kvinnen, Emma Barrington, på vei fra 
England til New York for å finne mannen hun skulle gifte seg 
med. Hun nekter å tro at han har omkommet på sjøen. Det 
eneste beviset hun har er et brev. Et brev som har stått uåpnet 
på en peishylle i Bristol i over et år.

I Fedrenes synder blir familiebånd satt på prøve idet 
hemmeligheter blir avslørt. Jeffrey Archer har skrevet nok en 
storslått, episk roman.

Oversatt av Einar Blomgren

«Underholdende! Archer vet hvordan 
et plott skal settes sammen.»
Kirkus

«Enestående! En saga 
om makt, forræderi og 
bittert hat.» Booklist

Ingen kan holde 
på en hemmelighet til 

evig tid

 Avstemningen i Overhuset om hvem som skal arve 
Barrington-familiens formue, har endt uavgjort. Lordkanslerens 
stemme vil få en avgjørende rolle i Harry Clifton og Giles 
Barringtons liv.
 
Harry drar tilbake til USA for å promotere sin siste roman, 
mens hans kjære Emma setter seg fore å finne den lille jenta 
som ble funnet etterlatt på farens kontor den kvelden han ble drept.
 
Parlamentsvalget står for døren, og Giles Barrington skal 
forsvare setet sitt i Underhuset. Han blir sjokkert over å høre 
hvem som er motkandidaten. Men når alt kommer til alt, er det 
Sebastian Clifton, Harry og Emmas sønn, som skal komme til å 
avgjøre onkelens skjebne.
 
En godt bevart hemmelighet er tredje bind i Archers episke 
familiesaga. Den byr på en sjokkerende avsløring, men åpner 
også opp for flere nye spørsmål.
 

Oversatt av Einar Blomgren
 
«Evnen til å fortelle en god historie er en  
fantastisk – og uvanlig – gave Archer har.»
The Times
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Men timen kommer
SJETTE BIND I DEN INTERNASJONALE  

SUKSESSEN CLIFTON-KRØNIKEN

«Ein fantastisk forteljar.»
Nils Kvamsdal, Avisa Hordaland

«Archer fortsetter sin fortellermagi.»
Publishers Weekly

Men timen kommer starter med et selvmordsbrev. For Harry og Emma 
Clifton, Giles Barrington og Lady Virginia er brevet ødeleggende. 
 
Giles må bestemme seg for om han vil trekke seg fra alle politiske verv 
og forsøke å redde kvinnen han elsker, Karin, fra jernteppet. Men er 
Karin virkelig forelsket i ham eller er hun en spion?

Lady Virginia risikerer å gå konkurs, og ser ingen vei ut av de 
økonomiske problemene sine. Men så blir hun presentert for Cyrus 
T. Grant III fra Louisiana!
 
Sebastian Clifton er nå direktør for Farthings Bank og arbeider døgnet 
rundt. Livet hans blir brått mer kaotisk når han faller for Priya, en 
nydelig indisk jente som foreldrene alt har besluttet skal gifte seg med 
en annen. Og rivalene hans er fortsatt innstilt på å ta over banken han 
er sjef for. 

Harry Clifton er oppsatt på å få Anatoly Babakov løslatt fra fangeleiren 
i Sibir. Men så skjer det noe helt uventet – noe som ingen av dem 
hadde kunnet forutse.
 
Men timen kommer er den nest siste boken i den spennende Clifton-
krøniken.  

«Archer fortsetter sin fortellermagi. Karakterene er like helstøpte som 
før, og leserne kan være trygge på at det finnes både overraskende 
vendinger og en sjokkerende slutt. Og idet du tror at boken går mot 
en – til Archer å være – rolig slutt, kommer cliffhangeren som overgår 
alle cliffhangere.»
Publishers Weekly
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«Trolig den største historiefortelleren i vår tid» – mail on sunday

JEFFREY
ARCHER

INTERNASJONAL BESTSELGER 

100 000 
fornøyde norske

lesere

«Anbefales på det varmeste!»
NORSK UKEBLAD

«En overveldende leseopplevelse.  
Gled deg!»
FAMILIEN

Kane og Abel
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Fedrenes synder

Andre bind i den internAsjonAle 
suksessen Clifton-krøniken

«jeffrey Archer har 
en sjelden gave: 

Han kan fortelle en 
historie».

the scotsman

familiens skjebne 
hviler på én mann.

New York, 1939. Harry Clifton, alias Tom Bradshaw, arresteres 
for overlagt drap. Toppadvokaten Sefton Jelks tilbyr seg å ta 
saken uten betaling, et tilbud Harry ikke har råd til å avslå. 
Men han blir funnet skyldig, og advokaten forsvinner sporløst. 
Det finnes bare én måte Harry kan bevise at han er uskyldig på: 
Han må avsløre sin sanne identitet, noe han hadde sverget på at 
han ikke skulle gjøre av hensyn til kvinnen han elsker.
 
I mellomtiden er denne kvinnen, Emma Barrington, på vei fra 
England til New York for å finne mannen hun skulle gifte seg 
med. Hun nekter å tro at han har omkommet på sjøen. Det 
eneste beviset hun har er et brev. Et brev som har stått uåpnet 
på en peishylle i Bristol i over et år.

I Fedrenes synder blir familiebånd satt på prøve idet 
hemmeligheter blir avslørt. Jeffrey Archer har skrevet nok en 
storslått, episk roman.

Oversatt av Einar Blomgren

«Underholdende! Archer vet hvordan 
et plott skal settes sammen.»
Kirkus

POCKET

ISBN 978-82-419-1119-4

www.vigmostadbjorke.no

270  
millioner  

solgte bøker  
på verdensbasis

POCKET www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1321-1

,!7II2E1-jbdcbb!

fortsettelsen på den spennende Clifton-krøniken

Mektigere enn sverdet begynner med en IRA-bombe som eksploderer 
på skipet MV Buckingham under dets første reise over Atlanteren, 
men hvor mange passasjerer mister livet? 

Harry Clifton engasjerer seg i kampen for å få frikjent en russisk 
forfatterkollega som sitter fengslet i Sibir, og risikerer livet. Ektefellen 
Emma, som er styreleder i Barrington Shipping, føler seg presset til 
å fratre etter angrepet på MV Buckingham, og styremedlem Lady 
Virginia Fenwick skyr ingen midler for å påse at dette skjer. 

Sir Giles Barrington opplever nok en gang at hans politiske karriere 
er truet av erkemotstanderen major Alex Fisher, som stiller til valg 
mot ham igjen. Men hvem vinner denne gangen? 

Harry og Emmas sønn Sebastian bygger seg et navn innen bank og 
finans i London, og har bedt kjæresten Samantha gifte seg med ham. 
Men Sebastian har en rival som er forberedt på ikke å gi seg.

 «En av verdens beste historiefortellere.» 
Los Angeles Times 

«Slutten er en massiv 
cliffhanger som vil få 

fansen til å rope 
Arrrcherr!» Kirkus
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MERCEDES-SNITTET
Anne Mette Hancock

Danmarks nye krimdronning som brakdebuterte med 
Likblomsten i fjor, er allerede er klar med bok nummer to. 
Mercedes-snittet er en nervepirrende psykologisk spen-
ningsroman om hevn, synsbedrag og arr i hjertet.

En gutt er forsvunnet fra skolen – Lukas ser ut til å ha for-
svunnet i løse luften. I skolegården møter journalisten Heloise 
Kaldan sin nære venn og etterforsker Erik Schäfer. Lukas’ 
mobil blir funnet, og viser at gutten var besatt av pareidoli: et 
fenomen der man ser mønstre i tilfeldige ting. Særlig et foto 
av en låvedør, som ligner et ansikt, blir interessant i etterfors-
kningen. Er det her Lukas er?

Heloise blir beordret til å stoppe en artikkel om soldater som 
er rammet av posttraumatisk stresslidelse for å dekke saken 
om den forsvunne gutten. Men da det dukker opp fakta i 
Lukas- etterforskingen som peker i retning av traumatiserte 
soldater, trenger Schäfer hjelp fra Heloise for å finne vei i vir-
varet av spor som finnes.

Om forfatteren: Anne Mette Hancock (f. 1979) bor i 
København og jobber som journalist. Hun debuterte som krim-
forfatter med Likblomsten i 2017. Mercedes-snittet er andre bok 
i serien om Kaldan og Shäfer og gikk i likhet med den første 
boka rett inn på danske bestselgerlister.

LIKBLOMSTEN

978-82-419-1522-2 
299,– (INNB.)

978-82-419-1625-0 
99,– (E-BOK)

978-82-419-1789-9 
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Oversatt av John Erik Frydenlund
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DEN SOM IKKE HAR 
GJEMT SEG NÅ

M. J. Arlidge

Den sjette boken i Helen Grace-serien – fra den britiske 
bestselgerforfatteren M.J. Arlidge.

Helen Grace var en av landets beste politietterforskere. Nå 
sitter hun bak lås og slå sammen med morderne hun har tatt.
Hun vet det bare er én vei ut: Holde seg i live frem til rettsaken 
– og på en eller annen måte bevise sin uskyld. 

Et mishandlet lik blir funnet i cellen ved siden av, og Helen 
frykter at hennes dager er talte. En morder er løs, og hun må 
finne vedkommende innen det er hun som står for tur.

Om forfatteren: M. J. Arlidge har på kort tid etablert seg som 
en av de viktigste nye krimforfatterne i Storbritannia. Arlidge 
har arbeidet med TV i over 18 år, blant annet i BBC. De siste 
årene har han drevet et uavhengig dramaproduksjonsselskap. 
Den som ikke har gjemt seg nå er den sjette boken i den kritiker-
koste og bestselgende Helen Grace-serien som begynte med 
Elle Melle i 2014.

978-82-419-1344-0 
179,– (POCKET)

978-82-419-1908-4 
169,– (E-BOK)
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DUKKEHUSET

978-82-419-1191-0 
349,– (INNB.)

978-82-419-1255-9 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1380-8 
179,– (POCKET)

BRO, BRO BRILLE

978-82-419-1114-9 
349,– (INNB.)

978-82-419-1139-2 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1201-6 
179,– (POCKET)

ELLE MELLE

978-82-419-0998-6 
349,– (INNB.)

978-82-419-1038-8 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1109-5 
179,– (POCKET)

ER DU MED PÅ LEKEN

978-82-419-1340-2 
349,– (INNB.)

978-82-419-1434-8 
169,– (E-BOK)

978-82-419-1661-8 
169,– (POCKET)

NEI, NEI GUTT

978-82-419-1345-7 
379,– (INNB.)

978-82-419-1639-7 
179,– (E-BOK)

Helen Grace 6 

M.J. Arlidge debuterte i 
2014 med Elle melle, som 
umiddelbart gikk rett inn på 
britiske bestselgerlister. Han 
har arbeidet med TV i over 15 
år og har spesialisert seg på 
produksjon av kvalitetsdrama. 
Arlidge begynte sin karriere 
i BBC og gikk deretter til 
Ecosse Films, hvor han 
produserte serier for ulike 
TV-kanaler. De siste fem årene 
har han drevet et uavhengig 
dramaproduksjonsselskap hvor 
han har laget en rekke serier 
for ITV. Arlidges krimserie er 
solgt for oversettelse til 21 land.
 

Kritikerne om Elle melle (2013):
 
«Spenningsbombe! M.J. Arlidge 
viser et enormt talent. (...) Alle 
bitene faller på plass i denne 
helstøpte kriminalromanen. 
Anbefales uten forbehold.»
Gunnar Gran,  
Stavanger Aftenblad
 
 
«Denne intense debuten er 
simpelthen utsøkt.»
The Sun
 
«Uhyrlig spennende og 
filmatisk! En debutbok som tar 
strupetak på leseren.»
Crimetime

M.J. ARLIDGE

Et blindt raseri. En usedvanlig morder.

Liket av en middelaldrende familiemann blir funnet i 

Southamptons prostitusjonsstrøk. Snart lider en annen mann 

samme brutale skjebne. Etterforsker Helen Grace ser at et 

mønster er i ferd med å danne seg. Og hun kan kjenne at bak 

drapene ligger et voldsomt hat. Media kaster seg over saken 

og kaller morderen den omvendte Jack the Ripper – en person 

som hevner seg på mannlige horekunder.

 

For Helen Grace dreier det seg om å sette alle ressurser 

inn for å stoppe en seriemorder med en usedvanlig 

gjennomføringsvilje. 

 

Bro, bro brille er den andre boken i en serie med etterforsker 

Helen Grace i hovedrollen.

 

Oversatt av Astrid M. Almaas

 

«Med Bro, bro brille har Arlidge bevist at han er en av de beste 

nye, britiske krimforfatterne.  Jeg gleder meg til neste bok!»

Crimesquad.com

«Totalt oppslukende.» Sunday Mirror

M
.J. A
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brille

Topper  
britiske  

bestselger-
lister!

«Arlidge kommer til å bli like  
stor som Jo Nesbø.»  

Judy Finnigan, Richard & Judy Book Club

B
r

O
, b

r
O

 
b

r
il

l
e

©
 B

ill W
aters 2014

www.vigmostadbjorke.no

Rett
 i p

ock
et

Oversatt av Astrid Almaas



OVERSATT  
SKJØNNLITTERATUR 23

DU ER DØD
Peter James

Med 17 millioner solgte bøker er Peter James en av 
Storbritannias mest populære krimforfattere. Du er død er 
den ellevte boken i serien om Roy Grace og mange mener 
dette er hans beste utgivelse så langt.

Jamie Ball får en desperat oppringing fra sin forlovede Logan 
Sommerville. Det siste han hører, er at hun skriker, så kuttes sam-
talen. Logan er forsvunnet og etterlater seg både bilen og mobilen.  

Samme ettermiddag avdekker gravearbeider i en park i en annen 
del av byen liket av en ung kvinne. Kvinnen har vært død i tretti 
år.De to sakene kobles ikke sammen før nok en ung kvinne i 
Brighton forsvinner – og enda et lik fra fortiden avdekkes. 

I mellomtiden har en velrenommert London-psykiater møte 
med en person som hevder å vite noe om Logan. Og Roy Grace 
blir kald om hjertet når han innser at informasjonen er rele-
vant for både de fortidige og nåtidige forbrytelsene. 

Om forfatteren: Peter James (f. 1948) er en internasjonalt 
bestselgende spenningsforfatter som er utgitt på 36 språk og 
har solgt over 17 millioner bøker på verdensbasis. James er 
kjent for å gjøre en spesielt grundig research. Alle bøkene om 
etterforsker Roy Grace har sitt utgangspunkt i en sann historie 
eller i fakta forfatteren har funnet under forarbeidet.

978-82-419-1428-7 
179,– (POCKET)

978-82-419-1913-8 
149,– (E-BOK)
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VAKKER I DØDEN
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DØD MANNS TID
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169,– (POCKET)
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REISEN TIL ØYA

978-82-831-8022-0 
179,– (POCKET)

DET PERFEKTE PARET
Elin Hilderbrand

Det perfekte paret er den perfekte underholdningsboka fra 
dronningen av sommerromaner. Den har alt! Den er spen-
nende, den er morsom og den er fantastisk velskrevet.

Det er bryllupssesong – og spenning i luften. Et storslått og 
luksuriøst bryllup ender med katastrofe før vielsesseremonien 
i det hele tatt har begynt. Brudens forlover blir funnet druknet 
i Nantucket havn bare timer før kirkeklokkene skal slå. Og alle 
gjestene er med ett mulige gjerningspersoner.

Politietterforsker Ed Kapenash og kollegene hans har et omfat-
tende gjestegalleri å avhøre, og oppdager at ethvert bryllup er 
et minefelt. Og det perfekte paret – det finnes ikke.

Om forfatteren: Elin Hilderbrand, en av USAs mestselgende 
forfattere, oppdaget magiske Nantucket i 1993. Hennes egen 
oppskrift på et lykkelig øyliv innebærer løping, skriving på 
stranden, piknik med barna og å synge «Home, Sweet Home» 
på The Club Car pianobar. Det perfekte paret er hennes 21. bok.

Oversatt av Helene Limås
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MIN MORS  
HEMMELIGHETER

978-82-419-1804-9 
169,– (POCKET)

978-82-419-1277-1 
169,– (E-BOK)

Nikola scott
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«Nydelig.»
Daily Mail

«En dypt engasjerende
historie.»

Woman & Home

Hartland House har alltid 
holdt godt på hemmeligheter …

1958.
Elizabeth blir sendt til nydelige Hartland på Englands sørkyst 
for å skjermes fra morens sykdom. Den velstående familien 

hun bor hos, tar godt imot henne.

Nå.
Elizabeths datter Addie trodde hun visste alt om den briljante, 
vanskelige moren sin. På ettårsdagen etter at moren døde i en 

ulykke, banker en person hun aldri har sett før, på døren. 
Hun hevder hun er Addies tvillingsøster. Er alt Addie 

har blitt fortalt om sin egen familie, en løgn? 

Hvordan kan du få klarhet i hva som skjedde, når den ene 
personen som kan fortelle, har gått bort? Addie må tilbake 
til den gylne sommeren moren hennes aldri snakket om. 
Og til den ene natten som endret en ung jentes liv for 

alltid. Og historien hun finner, er enestående. 

Min mors hemmeligheter er en hjertevarm og oppløftende roman 
om sorg og oppfyllelse, familiehemmeligheter og kjærlighet. 

Og om en vev av hemmeligheter som kan rakne når 
som helst, og få konsekvenser for en hel familie. 

«En velskrevet, besnærende historie full 
av familiehemmeligheter.»

Fabulous

«En herlig debut om familie
og hemmeligheter.»

Prima

For alle
som elsker 

Lucinda Riley

ISBN 978-82-419-1804-9
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Nå 26 000

DET SOMMEREN 
SKJULTE

Nikola Scott

To kvinner født med flere tiårs mellomrom. To mørke 
hemmeligheter. Gled deg til den nye romanen fra den best-
selgende forfatteren av Min mors hemmeligheter.

August 1939. Ved idylliske Summerhill i Cornwall er somme-
ren på hell, og det brygger opp til krig. Foreldreløse Maddy får 
besøk av søsteren sin Georgina, som hun forguder. Georgina 
har også med seg en ny kjæreste, Victor. Maddy får en fornem-
melse av at Victor ikke er den han gir seg ut for å være. Men 
hun har ingen anelse om hvilken fare som har kommet inn i 
livet deres.

Nåtiden. Chloe er gravid, og selv om dette skulle være en peri-
ode preget av glede, er hun engstelig for hva fremtiden bringer. 
Tilfeldighetene bringer henne til Summerhill, og der besnæres 
hun av mysteriet hun hører om. Hva skjedde her før krigen?

Fortiden melder seg for henne på en måte hun ikke hadde 
forutsett. Og det hun finner, kan endre absolutt alt.

Om forfatteren: Nikola Scott er født og oppvokst i Tyskland. 
Etter studiene flyttet hun til New York og begynte å jobbe i 
forlagsbransjen, før hun etter hvert flyttet til London. Etter ti 
år bestemte hun seg for bli forfatter på heltid. Hun bor i dag i 
Frankfurt med mann og to barn. Det sommeren skjulte er hennes 
andre bok.

978-82-419-1869-8 
179,– (POCKET)

978-82-419-1870-4 
179,– (E-BOK)
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OVERSATT  
SKJØNNLITTERATUR26

978-82-419-1711-0 
179,– (POCKET)

978-82-419-1914-5 
149,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhbba!
LANSERING: 02.05.2019

TIL VI SES IGJEN
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TEDYRKERENS KONE
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SILKEHANDLERENS 
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Til vi ses igjen
Di n a h  Je f f e r i e s
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Hva skjer når en mor og hennes døtre blir skilt fra hverandre? 
Og hva om de tror at det er for alltid?

En mors hjerteskjærende søken etter sine 
to forsvunne døtre. 

Malaya, 1953. Da Lydia kommer hjem etter en reise, finner 
hun huset tomt. Det finnes ingen spor etter ektemannen Alec 

eller døtrene Emma og Fleur. Telefonlinjen er død. 

Lydia får informasjon som gjør at hun begir seg ut på en farlig 
reise gjennom et borgerkrigsherjet land for å finne familien. 
I mellomtiden forsøker Emma og Fleur å tilpasse seg livet i 

sitt nye hjemland England. Emma insisterer på å holde bildet 
av moren levende, og nekter å tro at hun noensinne ønsket å 

forlate barna sine. Hun kan ikke forstå hvorfor hennes fåmælte 
far nekter å svare på spørsmålene hennes.  

Lydia selv er nesten knust etter det som har skjedd. Så 
oppdager hun det fulle omfanget av ektemannens ødeleggende 

forræderi og forferdelige svik.

Oversatt av Tiril Marie Broch Aakre

Dinah Jefferies ble født i Malaya i 1948 
og flyttet til England som niåring. Hun 
er billedkunstner, har vært teater- og 
engelsklærer, bodd i et rockekollektiv og 
jobbet som TV-vertinne. Hun bodde fem 
år i en liten landsby i nordlige Andalucía, 
og det var her hun begynte å skrive. Hun 
bor nå i Gloucestershire sammen med 
ektemannen og en terrier. Til vi ses igjen 
er hennes første bok.

Jeg følte meg veldig varm, men tanken 
på mamma gjorde at jeg klarte å puste 
normalt igjen. 

Han åpnet døren.
«Men pappa», ropte jeg etter ham idet 

han og Fleur gikk ut.
«Skal vi ikke vente på mamma?»

Til vi se s igjen

«Nydelig skrevet. 
Jeg elsker

denne boken.» 
Lucinda Riley

TedyrkerenskoneTedyrkerens kone

Hun må gjøre det umulige for  
å beskytte familien.

1925, Ceylon. Gwendolyn Hooper stiger av båten 
fra England i et land som dufter av kanel og sjasmin. 
Hun er en ung brud på 19 år som skal begynne på et 
nytt liv. Men når hun føder sitt første barn, står hun 
overfor et valg ingen mor skulle være nødt til å ta. 

Plantasjen ektemannen har drevet gjennom flere år, 
har mange hemmeligheter. Hvordan døde mannens 
første kone? Og hva skjuler den lille graven i hagen? 
Men først og fremst tynges Gwendolyn av sin egen 

hemmelighet, som hun beskytter av hensyn  
til ektemannen og sønnen.

Oversatt av Tiril Marie Broch Aakre.
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Dinah Jefferies ble født i Malaya 
i 1948 og flyttet til England som 
niåring. Hun er billedkunstner, 
har vært teater- og engelsklærer, 
bodd i et rockekollektiv og jobbet 
som TV-vertinne. Hun bodde 
fem år i en liten landsby i nordlige 
Andalucía, og det var her hun 
begynte å skrive. Hun bor nå  
i Gloucestershire sammen med 
ektemannen og en terrier. Hun 
debuterte i 2014 med romanen  
Til vi ses igjen. Tedyrkerens kone 
utkom i Storbritannia i 2015  
og er hennes andre bok. 

www.dinahjefferies.com

Om Til vi ses igjen (2014):

«En strålende debut.» 
blogger Beathe Solberg, 
beathesbokhylle.blogspot.no

«En historie som 
tok meg med storm.» 
blogger Tine Sundal, 
tinesundal.blogspot.no

«Nydelig skrevet. 
Jeg elsker denne boken.»
Lucinda Riley

«En sterk historie om 
kjærlighet og tap. 
Du kan formelig lukte 
det tropiske, kjenne varmen 
og høre fuglene og 
froskene.» 
New Books

«En utrolig debut. 
Hvor har denne 
forfatteren gjemt 
seg tidligere?»
Books with Wine 
and Chocolate

«En slående debut – full av 
handling, intense følelser 
og ilende spenning.»
Lancashire Evening Post

Fra 
forfatteren 

av   Til vi se s igje n «Frodig og romantisk, gir en følelse 
av ekthet. Dinah Jefferies har gjort 
det igjen – en ny fulltreffer.»

SUNDAY MIRROR

TO VERDENER.
TO SØSTRE PÅ HVER SIN SIDE.

Silkehandlerens
datter

Silkehandlerens datter

1952, Fransk Indokina. Siden moren døde, har 18-årige Nicole 
levd i skyggen av sin vakre storesøster Sylvie. Søstrene er halvt 

franske, halvt vietnamesiske. Deres far er silkehandler, og han lar 
etter hvert Sylvie overta ledelsen av familiebedriften. Nicole får 

ansvaret for en nedlagt silkebutikk i et gammelt kvartal i Hanoi. 
Området syder av militante opprørere som vil ha slutt på det 

franske styret. For første gang i sitt liv blir Nicole klar over hva 
koloniveldet innebærer. Og hva familien hennes har vært involvert i. 

Konflikten trappes opp, og sammen med Trần, en vietnamesisk 
soldat, drar Nicole til fronten for å være til hjelp. På den annen side 

er det den russisk-amerikanske agenten Mark hun er forelsket i. 

Men hvem kan hun stole på i en verden hvor ingen  
er den de gir seg ut for å være?  

SILKEHANDLERENS DATTER ER EN FENGSLENDE 
BERETNING OM MØRKE HEMMELIGHETER, 

SØSTERRIVALISERING OG KJÆRLIGHET  
MOT ALLE ODDS. 

«Den ideelle boken, hvor man hele tiden vil vite hva som skjer videre. 
Beskrivelsene av tiden og karakterene – alt dette gjør boken så fengslende.»

WOMAN’S WEEKLY

«Nydelig atmosfære, med overraskelser som trollbinder deg.» 
MY WEEKLY

Dinah Jefferies ble født i Malaya 
i 1948 og flyttet til England som 
niåring. Hun er billedkunstner, 
har vært teater- og engelsklærer, 

bodd i et rockekollektiv og jobbet 
som TV-vertinne. Jefferies bodde 

fem år i en liten landsby i det 
nordlige Andalucía, og det var her 
hun begynte å skrive. Hun bor nå 

i Gloucestershire sammen med 
ektemannen og en terrier. Bøkene 
hennes har vært store bestselgere i 

hjemlandet og er solgt for utgivelse i 
en rekke land. Silkehandlerens datter 

er forfatterens tredje bok. 

www.dinahjefferies.com

Om Tedyrkerens kone (2015):

«Den perfekte roman: mysterium, 
kjærlighetssorg og glede – jeg klarte ikke  

å legge denne boken fra meg.»
SANTA MONTEFIORE

«Frodig og utrolig slående (…),  
aldeles trollbindende.»
SUNDAY EXPRESS

«En gripende beretning om kjærlighet,  
sjalusi, grådighet og tragedie.»

WOMAN AND HOME

 

Om Til vi ses igjen (2014):

«Nydelig skrevet. Jeg elsker denne boken.»
LUCINDA RILEY

«En sterk historie om kjærlighet og tap. 
Du kan formelig lukte det tropiske, kjenne 

varmen og høre fuglene og froskene.» 
NEW BOOKS

«En utrolig debut. Hvor har denne forfatteren 
gjemt seg tidligere?»

BOOKS WITH WINE AND 
CHOCOLATE

«En slående debut – full av handling, intense 
følelser og ilende spenning.»

LANCASHIRE EVENING POST

Dinah Jefferies

D
inah

Jefferies

BRITISK BESTSELGER

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1343-3
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SAFIRHANDLERENS 
ENKE

Dinah Jefferies

En frodig og dramatisk historie om kjærlighet og svik.

Ceylon, 1935. Louisa Reeve er datteren til en fremstående 
britisk safirhandler. Hun og ektemannen Elliot, en sjarmerende 
og eventyrlysten forretningsmann, er et par som ser ut til å ha 
alt. Bortsett fra det de ønsker seg mest av alt: et barn.

Mens Louisa strever med å takle de emosjonelle utfordrin-
gene, blir Elliot mer og mer fraværende. Han tilbringer mye 
av tiden på en nærliggende kanelplantasje. Da Elliot plutselig 
dør, forsøker Louisa å finne ut hva som skjedde. Hun oppsøker 
kanelplantasjen og møter eieren Leo, som har en noe tvilsom 
bakgrunn. Da Louisa oppdager hva Elliot har holdt skjult for 
henne, er det bare Leo hun kan hente hjelp hos.

Om forfatteren: Dinah Jefferies ble født i Malaya i 1948 og 
flyttet til England som niåring. Hun er billedkunstner, har vært 
teater- og engelsklærer, bodd i et rockekollektiv og jobbet som
TV-vertinne. Hun debuterte med Til vi ses igjen i 2014. Bøkene 
hennes har vært store bestselgere i hjemlandet og er solgt for 
utgivelse i en rekke land. Safirhandlerens enke er forfatterens 
fjerde bok i norsk oversettelse.
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Oversatt av Hege Frydenlund
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TANGO I 
TABERNAKLET

Karin Brunk Holmqvist

Humor og klokskap fra forfatteren av Potensgiverne!

Den tidligere sverdslukerassistenten Kerttu har lagt tivolilivet 
bak seg og flyttet til fredelige Brösarp i Österlen. For ikke å bli 
rastløs bestemmer hun seg for å pusse opp uthuset og begynne 
med tangokurs. Kurset blir umiddelbart en suksess og Kerttu 
får en brokete skare med faste gjester. Men hun er ennå ikke 
helt fornøyd. Kanskje skulle hun bli kirketjener? Hun vet at 
den nåværende kirketjeneren begynner å dra på årene, og 
Kerttu øyner muligheter.

Alt hadde vært fryd og gammen hadde det ikke vært for menig-
hetsrådets snokende formann og den forsvunne kollekten. De 
tror vel ikke det er Kerttu som har tatt pengene?

Om forfatteren: Karin Brunk Holmqvist er en mester i å skil-
dre det lille. I bøkene hennes går livet langsomt, og det drikkes 
mye kaffe. Med varme og klokskap utbroderer hun kollisjonen 
mellom gamle og nye tider, by og land, med underholdende 
skrøner fylt av menneskelig storhet og svakhet. 

978-82-419-1880-3 
299,– (INNB.)

978-82-419-1881-0 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbiiad!
LANSERING: 08.01.2019

AKUTTBJELLEN

978-82-419-1295-5 
299,– (INNB.)

978-82-419-1300-6 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1445-4 
179,– (POCKET)

RAPSGUBBENE

978-82-998-0668-8 
199,– (INNB.)

978-82-8270-008-5 
99,– (E-BOK)

978-82-8270-002-3 
179,– (POCKET)

HØYT HENGER DE 
OG SØTE ER DE

978-82-8270-088-7 
299,– (INNB.)

978-82-8270-103-7 
99,– (E-BOK)

978-82-8270-107-5 
179,– (POCKET)

SIRILE GENTLEMEN 
SØKES

978-82-8270-003-0 
199,– (INNB.)

978-82-8270-012-2 
99,– (E-BOK)

978-82-8270-024-5 
179,– (POCKET)

KRANVRIDERNE

978-82-8270-099-3 
299,– (INNB.)

978-82-8270-121-1 
149,– (E-BOK)

978-82-8270-131-0 
169,– (POCKET)

MAJKEN 
MINERYDDER

978-82-419-1516-1 
299,– (INNB.)

978-82-419-1517-8 
179,– (E-BOK)

Oversatt av Anlaug Lia
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VENNEFORESPØRSEL

Den mest avhengighetsskapende boken du kommer til å lese i 2019! 
Perfekt for fans av Piken på toget og Naboparet.

Laura Marshall

Louise Williams får en venneforespørsel som får hjertet hen-
nes til nesten å stoppe. Maria Weston vil bli venn på Facebook. 
Men Maria har vært død i 25 år. Har hun ikke?

Maria Weston har vært savnet i mer enn 25 år. Hun ble sist sett 
på en avslutningsfest på skolen hun hadde gått på, og alle har 
siden da antatt at hun er død. Spesielt Louise, som har båret 
hele livet på en forferdelig hemmelighet.

Det kommer flere meldinger fra Maria, og Louise føler seg 
tvunget til å gjenoppta kontakten med gamle venner som hun 
så lenge forsøkte å imponere. Hun forsøker å finne ut av hva 
som skjedde den skjebnesvangre kvelden, og hun skjønner at 
det er mye hun ikke ante

Det eneste som er sikkert, er at Maria Weston forsvant den 
kvelden. Og at ingen har hørt fra henne etter det – før plutselig 
nå ...

Om forfatteren: Laura Marshall vokste opp i Wiltshire i 
Storbritannia og studerte engelsk ved Universitetet i Sussex. 
Hun bor i Kent med ektemann og to barn. I 2015 begynte 
hun å skrive på boken som senere skulle bli Venneforespørsel. 
Romanen utkom sommeren 2017 og ble en umiddelbar best-
selger i Storbritannia.

978-82-419-1729-5 
179,– (POCKET)

978-82-419-1912-1 
149,– (E-BOK)

LANSERING: 15.01.2019

,!7II2E1-jbhcjf!

Oversatt av Marianne Fjellingsdal
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SIST SETT 

978-82-419-1586-4 
179,– (POCKET)

DEN DU IKKE VAR

978-82-831-8013-8 
299,– (INNB.)

978-82-831-8038-1 
179,– (POCKET)

JEG GLEMTE DEG 
ALDRI

978-82-831-8028-2 
299,– (INNB.)

978-82-831-8043-5 
179,– (POCKET)

DU ELSKET ALLTID 
HAVET

978-82-831-8003-9 
299,– (INNB.)

978-82-831-8017-6 
179,– (POCKET)

POCKET www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1586-4

,!7II2E1-jbfige!

SIST SETTSIST SETT

Lucy Clarke

Lucy Clarke

«Holder deg fanget, 
helt til siste side.»

The Sun

«Spennende lesning.»
Fabulous 
Magazine

For sju år siden forsvant to gutter på havet – bare en av dem ble reddet. 

Fra denne dagen var ferieparadiset med den idylliske stranden og de 
fargerike hyttene merket for alltid. Jacob, sønnen til Sarah, overlevde. 
Det gjorde ikke sønnen til bestevenninnen hennes, Isla. Sakte, men 
sikkert påvirker dette vennskapet og relasjonen mellom de to kvinnene. 

Så, på den samme dagen sju år etter ulykken, forsvinner Jacob sporløst. 
Nye hemmeligheter avdekkes, og stemningen i det lille feriesamfunnet 
blir mer og mer anspent. Stadig dukker nye spørsmål opp som ikke kan 
besvares. 

Sarah leter desperat etter sønnen, og mister underveis tilliten til alle hun 
kjenner. Og det gjør hun kanskje rett i. Noen så det som skjedde den 
dagen sønnen forsvant. Og de vil gjøre alt for å holde sannheten skjult. 

Lucy Clarke har tidligere gitt ut bestselgerne Du elsket alltid havet, 
Den du ikke var og Jeg glemte deg aldri. Hun er bosatt på sørkysten 
av England sammen med sin mann, som er profesjonell vindsurfer, 
og deres to sønner.

«Uventede vendinger, hemmeligheter og løgner i massevis. 

Du har ikke noe annet valg enn å lese den i ett strekk.»

Heat

«Vakker skrevet og umulig å legge bort.»

Claire Mackintosh, forfatteren av Jeg lar deg  

gå og Jeg ser deg

,!7II2I3-biabhg!
ISBN 978-82-831-8017-6

NÅR SANNHETEN 
BANKER PÅ

Lucy Clarke

Intens pageturner.

Etter at Elle lånte ut huset sitt, har ingenting føltes helt som 
det skal … Det virker kaldt. Noe har skjedd. En ubehagelig 
følelse av at noen følger med på alt hun gjør.

Kanskje er det noe Elle innbiller seg? Hun er forfatter, og fan-
tasien er tross alt et av hennes fortrinn. Og likevel. Hver eneste 
trussel later til å bunne i noe personlig. Som om noen har 
avdekket hemmelighetene som tar nattesøvnen fra henne.

Elle blir mer og mer redd og føler seg paranoid. Huset blir et 
fengsel. Noen er i ferd med å bryte seg inn i hennes fortidige 
liv. Og hun har gitt vedkommende anledning …

Om forfatteren: Lucy Clarke har tidligere gitt ut bestselgerne 
Du elsket alltid havet, Den du ikke var, Jeg glemte deg aldri og Sist 
sett. Hun er bosatt på sørkysten av England sammen med sin 
mann, som er profesjonell vindsurfer, og deres to sønner.

978-82-419-1834-6 
179,– (POCKET)

978-82-419-1917-6 
149,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbideg!
LANSERING: 02.05.2019

Oversatt av Helene Limås
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GIOPP

Hvordan skape varige gode vaner?

Men den virkelige kampen starter nå. En varig balanse 

å ikke gi opp. Aldri gi opp!

Med humor og entusiasme presenterer Peder Kjøs og 

– og bli der. 

 er psykolog med doktorgrad 

 

 er TV- og radioprodusent, 

,!7II2E1-jbgbbd!
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SAKPROSA
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978-82-419-1611-3 
379,– (INNB.)

978-82-419-1935-0 
249,– (E-BOK)

LANSERING: 29.01.2019

,!7II2E1-jbgbbd!

Hvordan skape gode vaner som varer

OPP IGJEN! 

978-82-419-0772-2 
299,– (INNB.)

978-82-419-0839-2 
99,– (E-BOK) 

2. opplag

pETTER WallaCE
pEDER KJØS

IGJEN!
om å reise seg etter en smell

OPP

www.vigmostadbjorke.no
ISBN 978-82-419-0772-2

«Det går over!»
«Det er bare å ta seg sammen!»
Men hva skjer når man én dag våkner opp, og bare ikke kan? 

Opp igjen! er en bok for alle som har erfart å gå på en smell. Boken beskriver 
trinn for trinn hvordan man kan komme seg på beina igjen – og ikke minst hvordan 
man kan forebygge livskriser. 

Opp igjen! er også for den som sto i nærheten da det smalt, og en bok om bare å være 
til – i en travel hverdag med stress og forventninger. 

Den suksessfulle NRK-produceren petter Wallace skriver optimistisk, varmt og 
rett på sak om sitt møte med veggen. Da tilstanden var et faktum, lette han selv etter 
en bok som beskrev det han gikk gjennom, og som kunne hjelpe ham opp igjen. Han 
fant den aldri, og bestemte seg for å skrive boken selv. Wallace spiller ball med 
psykologen sin, peder Kjøs, som også gir oss innblikk i pasientjournalen og viser 
oss prosessen fra en psykologs perspektiv. 

«Opp igjen! er beskrivelsen av en reise. En reise mange opplever, men som få 
kan greie å formidle slik forfatterne gjør her. Uten moralisering, forenkling eller 
sminke får vi ta del i reisen ned og reisen opp igjen.» 

– Dr. Jørgen Skavlan

JørGEN SkavlaN er petter Wallaces fastlege og har skrevet bokens forord.

PEttEr WallacE er mannen bak blant annet NRK-suksessen 
Himmelblå. Han har i hele sitt voksne liv arbeidet med film- og 
TV-produksjon, i et miljø med høyt tempo og stor fallhøyde. 

PEdEr kJøS er psykolog, forfatter og KK-spaltist. Han arbeider 
med en doktorgradsavhandling ved Universitetet i oslo. 

OPP IGJEN
!
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OppIGJEN_omslag_2opplag2012_TRYKK.indd   1 16.02.12   17.58

ALDRI GI OPP
Peder Kjøs og Petter Wallace

Har du opplevd en livskrise og greid å komme deg videre? 
Norges mest kjente psykolog, Peder Kjøs, gir deg rådene du 
trenger for å holde på de gode vanene og takle tilbakesla-
gene som garantert kommer.

Du har kommet deg etter en psykisk smell eller utbrenthet, 
fått orden på den personlige økonomien, gått ned i vekt eller 
sluttet med snus – gratulerer! 

Men den virkelige kampen starter nå. En varig balanse består av 
det langsiktige vedlikeholdet og håndteringen av tilbakeslag. For 
de kommer. Det er da det gjelder å ikke gi opp. Aldri gi opp!

Med humor og entusiasme presenterer Peder Kjøs og Petter 
Wallace godt utprøvde og effektive oppskrifter på å få seirene 
til å vare, unngå å rykke tilbake til start – og bli der. 

Om forfatterne: 

Peder Kjøs er psykolog med doktorgrad fra UiO. Han har  
deltatt i en rekke TV- og radioprogrammer, blant annet  
NRK-suksessen «Jeg mot meg». 

Petter Wallace er TV- og radioprodusent, og arbeider i NRK 
som leder for all ekstern produksjon. Han har bred erfaring 
med regi og produksjon fra TV i Norge og internasjonalt. For 
ti år siden opplevde han en psykisk krise, og ble pasient hos 
Peder.
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Hvordan skape gode vaner som varer
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KAMPEN FOR MONIKA

Moren i «Monika-saken» forteller om sin fortvilte kamp mot  
politiet som vil henlegge datterens død som selvmord.  

Men moren vet hvem morderen er.

Aasa Christine Stoltz og Stig Nilsen

8 år gamle Monika ble funnet død av sin mor Kristina. Allerede 
første kvelden har politiet en forklaring, og snart blir saken 
henlagt som selvmord, til tross for spor som peker mot en gjer-
ningsmann. Kristina tror eks-samboeren står bak drapet, men 
politiet motarbeider henne. Til slutt er det varsleren Robin 
Schaefer og rene tilfeldigheter som gjør at morens eks-sam-
boer blir siktet og dømt for drapet.

Om forfatterne: Aasa Christine Stoltz er journalist og forfat-
ter. Stig Nilsen var Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat.

978-82-419-1629-8 
379,– (INNB.)

978-82-419-1954-1 
279,– (E-BOK)

LANSERING: 29.04.2019

,!7II2E1-jbgcji!

Historien om jakten på en barnemorder
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STEIN ROKKAN

Biografien om gutten fra Lofoten som ble den fremste  
samfunnsforskeren i det forrige århundre.

Arild Stubhaug

Stein Rokkan (1921–79) introduserte begrepene “sentrum- 
periferi”, “motkulturer” for å forstå norsk historie og politisk 
utvikling, og formuleringen “stemmer teller, men ressurser 
avgjør” i valg. Han var en gründer både i norsk og internasjonal 
samfunnsforskning.

I denne biografien får vi et nært bilde av forskeren så vel som 
mennesket Stein Rokkan: født i Lofoten, oppvokst i Narvik og 
lysende begavelse ved universitetet i hovedstaden i krigsårene 
og like etter, en akademisk super-achiever som slukte all slags 
kunnskapsstoff. Uten Stein Rokkan hadde ikke Frank Aarebrot 
blitt Frank Aarebrot

Om forfatteren: Arild Stubhaug har skrevet en rekke biografier. 
For biografien om Niels Henrik Abel fikk han Brageprisen.

Fra periferi til sentrum

978-82-419-1214-6 
549,– (INNB.)

978-82-419-1952-7 
449,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbcbeg!
LANSERING: 22.03.2019
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978-82-419-1846-9 
399,– (INNB.)

978-82-419-1847-6 
299,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbiegj!
LANSERING: 15.03.2019

DET VILLE ØSTEN :  
EN INNFØRING I 
KLASSISK SIBIROFILI

978-82-814-3414-1 
399,– (INNB.)

978-82-814-3415-8 
99,– (E-BOK)

NØD HJELP

978-82-419-1092-0 
379,– (INNB.)

978-82-419-1096-8 
129,– (E-BOK)

DET VILLE ØSTEN
B. MiRee Abrahamsen

En innføring i klassisk
sibirofili

,!7II2E1-jbjehd!
ISBN 978-82-419-1947-3

«Med smilende alvor tegnes et engasjert, informa� vt bilde
av Russland.»

Steinar Sivertsen, Stavanger A� enblad

– Dette er dikij vostok – det ville østen, og slik lever altså vi. Slapp av. Ta deg 
et glass vin! Ikke vær så nervøs, det er ikke bra for blodtrykket ditt. Kom igjen, 
så drikker vi for helsen din! ler fyren.

Jeg, på min side, tenker at det er sannelig ikke «østen» som er det villeste 
her omkring. 

I denne originale villmarksodysseen blir vi kjent med et storslagent galleri 
av tenkelige og utenkelige fi gurer i tenkelige og utenkelige situasjoner 
hvor tragedie og komikk blandes friskt. Den uvanlige ferden starter med 
den transsibirske jernbane i Moskva, deretter med all mulig transport 
gjennom grandiose landskap, til falleferdige rønner, til fjerne Altaj – alt 
for å fi nne den bortkomne Ljonja, en sibirsk boksemester og en venn – 
hvis vennskap mellom to motsatte kjønn er mulig, da.

Romanen tegner et uforglemmelig bilde av Russland – slik du aldri vil 
fi nne landet beskrevet i nyhetene.

«En morsom bok, skrevet med innlevelse, forståelse og kunnskap.» 
Helge Baardseth, Vagaband

«Abrahamsens reiseopplevelser er forfriskende lesning.» 
Erle Marie Sørheim, Dagbladet

DET VILLE ØSTEN
B. MiRee Abrahamsen

OPPDATERT  VERSJON Nye deler, nye foto

«I � llegg � l å bli underholdt, provosert og engasjert, 
blir man også li�  klokere.»

May Grete Lerum, VG

b . m i r e e  a b r a h a m s e n
N ØD

HJE LP

roman

b . m i r e e 
a b r a h a m s e n

NØD

HJ E LP

en lett desillusjonert gjennomsnittskvinne 
drar ut i verden for å yte privat, uselvisk nødhjelp. 
Startpunktet er et hjem for døende i Kolkata – Mor 
Teresas by fremfor noen. Siden fortsetter ferden til 
Georgia. Men å være barmhjertig samaritanerinne 
viser seg å være komplisert.  Hvordan skal hjelpen arte 
seg? Hva er et passende ideal? Hva gjør man når fobiene 
overskygger den gode vilje?

I denne romanen blir verken idealene eller de nødlidende 
noensinne slik hovedpersonen ønsker eller tenker seg at 
de skal være. Å få ideene til å passe med virkeligheten er 
heller ikke enkelt.       

 
nød hjelp er en tragikomisk fortelling om avmakt, ønsket 
om å utgjøre en forskjell, samvittighet – og krasjlandingen 
som venter når verden skal reddes. Hvorfor er de fattige så 
gavmilde – og vil de egentlig bli hjulpet? Romanen disku
terer også den kollektive norske hjelpetrangen og det norske 
«hjelpevesenet», for som hovedpersonen sier:

«Vi nordmenn er ganske gode til å gi – men det føles 
kanskje best å gi når noen ser på?»
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B. MiRee Abrahamsen er billed kunstner 
og forfatter. Hun har studert en rekke 
språk, bl.a. mandarin i Kina, russisk  
i Russland og Hviterussland, og klassisk 
arabisk i Syria. Hun debuterte i 1999 med 
diktsamlingen Ankeret i apegården, og har 
siden utgitt romanene I skyggen av Qassioun, 
Bols, Daviti og Det ville østen. 

www.travelblog.org/Bloggers/MiRee/

isbn 9788241910920

www.vigmostadbjorke.no
9 7 8 8 2 4 1 9 1 0 9 2 0

Om Det ville østen:

«Bokens største kvalitet er skildringer av 
menne sker forfatteren har møtt på sin reise. 
Hun bygger et litterært mausoleum for hver og én 
av dem ved sine intense, nære og uforglemmelige 
portretter»
may grethe lerum |  VG 

«... den eier temperament og framstår ofte som 
frodig, sjarmerende, perspektivrik […] Med smil
ende alvor tegnes et engasjert, informativt bilde av 
Russland slik hun har lært landet å kjenne under 
diverse studieopphold og reiser fra tidlig 90tall 
fram til i dag»
steinar sivertsen |  Stavanger Aftenblad

«Dette er en morsom bok, skrevet med innlevelse, 
forståelse og kunnskap. Om land og mennesker 

– så tett, så tett.» 
helge baardseth |  Vagabond

Om I skyggen av Qassioun:

«MiRee Abrahamsen har skrive ei viktig bok ... Ho 
gir eit livaktig og etter mi oppfatning ‵sannferdig′, 
dvs. illusjonsskapande, bilete av livet til den fa
milien ho diktar opp […] Likevel er romanar som 
dette sjeldan vare på norsk […] Dei som vil vera 
informerte om det spennande i den nye littera
turen må lesa denne boka»
tor obrestad |  Vinduet 

Om BOLS:

«Det er et mesterstykke å skildre disse menneske
skjebnene med stor innsikt og forståelse, men 
likevel med humor og vittige beskrivelser […] Det 
hører til sjeldenhetene at man får en bok i hend
ene som lett, elegant og morsomt beskriver en 
begredelig sosial elendighet»
svein døvle larsen  |  Tønsbergs Blad

SJAMANEN  
I STJERNEREGN

B. MiRee Abrahamsen

Bli med på en opplevelsesrik reise til en unik kultur som 
har nådd ut til verden gjennom blant annet strupesang og 
sjamanisme.

I den kritikerroste boken Det ville østen skildret MiRee 
Abrahamsen en reise i den fjerntliggende regionen Altaj. 
Denne gangen har hun reist til naborepublikken Tyva - et 
lite, bortgjemt hjørne av Sibir. Dette er en forrykende reise-
fortelling om liv, landskap, folk og dyr i en unik kultur, og en 
utforskning av sjamanismen.

Abrahamsen er på jakt etter sjamaner. Hvorfor er sjamaner 
mer populære enn noensinne? Hva gjør en sjaman, og hva slags 
problemer kan sjamanen løse? Her får du lese om en rekke 
underlige møter, blant annet en totalkollaps i en sjamanjurt, 
historiske slakteritualer, kulinariske utfordringer og ritualer 
med bjørnelabber. Som alltid med Abrahamsens bøker er 
ferden beskrevet med et rikholdig, visuelt og svært lesverdig 
språk.

Om forfatteren: MiRee Abrahamsen (1973) har studert språk
i Hviterussland, kunst i Israel, arabisk i Syria, samtidslittera-
tur i Russland, og mandarin i Kina. Hun debuterte i 1999 med 
diktsamlingen Ankeret i Apegården, og ga i 2012 ut romanen og 
reiseskildringen Det ville Østen – en innføring i klassisk sibirofili, 
til svært gode kritikker.

 

En reise til Asias sentrum 
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DEN LILLE BOKEN  
OM DÅRLIG HUMØR

Er du lei av positivitet og glade mennesker?  
Da er dette boken for deg.

 Lotta Sonninen

Den lille boken om dårlig humør er en parodi på trenden om at 
man alltid skal være positiv og alltid ha det bra, og på fargeleg-
ging- og listebøkene for voksne. Hvorfor ikke heller fokusere 
på alt som er dårlig og negativt?

Dette er en hysterisk morsom aktivitetsbok for voksne, full av 
negativitet og sinne. Skriv ned navnet på alle fiendene dine, 
skriv ned kjipe tanker og stygge ord, og pass på å gjemme boka 
godt etterpå slik at ingen finner den. 

Om forfatteren: Lotta Sonninen er redaktør for finsk skjønn-
litteratur, og har oversatt en rekke sakprosatitler. Hun fikk 
idéen til Den lille boken om dårlig humør mens hun jobbet med 
enda en bok om positivitet. På fritiden spiller hun i band, og 
har også prøvd seg som stand-up-komiker.

978-82-419-1897-1 
129,– (POCKET)

LANSERING: 20.03.2019

,!7II2E1-jbijhb!

Oversatt av Morten Abildsnes
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VANDRETURER 
I NORGE

Terje Karlung

Opplev Norge til fots.

Få steder i verden kan tilby så flotte og varierte vandreturer 
som vi finner i Norge. I denne boka finner du naturskjønne 
ruter i hele landet, alle ledsaget av kart og forslag til overnat-
tingssteder og severdigheter langs veien. Her vil du garan-
tert finne turer som frister, enten du ønsker å vandre langs 
kyststier, på fjellet, i skogen, langs pilegrimsleder eller opp 
bratte fjell med panoramautsikt. Turene er av ulik lengde og 
vanskelighetsgrad.

Om forfatteren: Terje Karlung jobber i Innovasjon Norges 
reiselivsavdeling og har inngående kjennskap til Norges 
naturperler.

 

978-82-419-3168-0 
199,– (POCKET) ,!7II2E1-jdbgia!

LANSERING: 26.04.2019

TOPPTURER I NORGE

978-82-491-3072-6 
199,– (POCKET)

OPPLEV NORGE

978-82-335-0107-5 
199,– (POCKET)
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SPISELIGE VILLE  
VEKSTER

978-82-331-2009-2 
99,– (SPIRAL)

DEN LILLE BOKEN  
OM BÆR

978-82-817-3641-2 
99,– (SPIRAL)

PÅ FUGLEBRETTET

978-82-817-3488-3 
99,– (SPIRAL)

SALTVANNSFISKER

978-82-331-2010-8 
99,– (SPIRAL)

10 MATSOPPER

978-82-817-3408-1 
99,– (SPIRAL)

VELSMAKENDE  
VILLE VEKSTER

978-82-491-3040-5 
99,– (SPIRAL)

FERSKVANNSFISKER
Stig Werner

Hvilken fisk er dette? Kan du spise den? Er den vanlig?

I denne hendige lommeguiden får du beskrivelser av drøyt 40 
fiskearter med tilhold i ferskvann. Guiden inneholder informa-
sjon om habitat, føde, størrelse, agn og redskap og fiskemeto-
der tilpasset den enkelte fiskeart. Du får også opplysninger om 
minstemål, norsk sportsfiskerekord for den enkelte art, oppbe-
varing av fiskefangsten, hvordan den enkelte fiskeart egner seg 
som mat og hvordan den eventuelt kan tilberedes. I tillegg gis 
det opplysninger om regler for fiske i ferskvann i Norge.

Om forfatteren: Stig Werner er sportsfisker på sin hals og har 
skrevet og oversatt flere bøker om fiske og forfattet et hundre-
tall artikler for Villmarksliv og Alt om Fiske. I tillegg blogger han 
på OFAs nettsider og holder foredrag om sine fiskeerfaringer.

 

978-82-419-3043-0 
99,– (SPIRAL)

LANSERING: 14.06.2019

,!7II2E1-jdaeda!
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978-82-419-3202-1 
199,– (INNB.)

LANSERING: 29.03.2019

,!7II2E1-jdcacb!

978-82-419-3201-4 
199,– (INNB.) ,!7II2E1-jdcabe!

LANSERING: 29.03.2019

GJØR DET FINT  
I HAGEN 

UTESNEKRING 

Anna Örnberg

Anna og Anders Jeppsson

Forny hagen med enkle grep.

En hobbybok for hagen som viser hvordan du med enkle mid-
ler kan lage morsomme og kreative ting til hagen. Lær hvordan 
du bygger et insekthotell, hvordan du snekrer bord og benker, 
støper fuglebad og dekorerer de ulike uterommene.

Både nybegynneren og den mer erfarne hageeieren vil finne 
inspirasjon til å lage sin drømmehage i denne boka – her fins 
noe for alle, enten du vil gjøre store forandringer eller bare 
gjøre det litt ekstra fint noen utvalgte steder.

Om forfatteren: Anna Örnberg har tidligere skrevet en rekke 
interiør- og hobbybøker.

Lekre prosjekter som alle kan klare.

En bok som passer for både nybegynnere og mer erfarne snek-
kere. Her lærer du å snekre en rekke fine bruksting til uteplas-
sen hjemme og på hytta, som hagemøbler, gjerder, platting, 
utedusj og utekjøkken. Alle prosjektene har tydelige instruk-
sjoner, materiallister, detaljerte tegninger og inspirerende foto 
som viser det ferdige resultatet.

Om forfatterne: Forfatterne har tidligere utgitt en rekke snek-
kerbøker og bidrar jevnlig med gjør det selv-prosjekter til blader 
og magasiner.

Oversatt av Hilde Marie Olsen

Oversatt av Ann Høydalsnes
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978-82-419-3039-3 
149,– (SPIRAL) ,!7II2E1-jdadjd!

LANSERING: 14.06.2019

SOPP I SKOG  
OG MARK

En praktisk håndbok du kan ha med i soppkurven!

Anna-Elise Torkelsen og Hermod Karlsen (ill.)

Ny bok fra forfatteren av bestselgerne Den lille boka om bær, 
Spiselige ville vekster og Velsmakende ville vekster.

I denne hendige lommeguiden presenteres omkring 60 spise-
lige sopper du kan sanke fra naturens spiskammer. Soppene er 
naturtro illustrert med tegninger som framhever typiske trekk 
og forenkler artsbestemmelsen.

Faktateksten inneholder kjennetegn, voksested, sanketid, 
hvilke deler du kan bruke og hvordan du kan bruke den.
I tillegg er det gjort plass til forvekslingsarter og giftige arter 
slik at disse kan unngås. Boka gir også tips og råd om hvor du 
har lov å plukke og konservering og bruk av fangsten.

Om forfatteren: Anna-Elise Torkelsen er mangeårig daglig 
leder i Nyttevekstforeningen og forfatter av flere sopp- og 
nyttevekstbøker. Hun er utdannet cand.real. med hovedfag i 
botanikk.
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MAT PÅ BÅLET
Kirsten Winge og Arne Nohr (foto)

En ny bok i På tur-serien.

Boken gir kunnskap, glede og inspirasjon for de som vil nyte 
bålkos og lage enkel og smakfull mat med bålflammene og 
glørne som varmekilde.

Her finner du en mengde tips for sikker og effektiv bruk av 
bål og bålglør som varmekilde for matlaging. Matoppskriftene 
– med fremgangsmåte og illustrasjoner – vil skape glede og 
smaksopplevelser. Det presenteres retter av både grønnsa-
ker, frukt, kjøtt, fisk og bakverk. Kokeredskapene spenner fra 
panne, kjele, gryte og vaffeljern til steking på skiferhelle. Bruk 
av kokegrop illustreres steg for steg fra du tar spaden fatt til 
maten er klar.

Uerfarne bålfyrere vil finne mange gode råd om valg og organi-
sering av bålplass. Alle lover, regler og praktiske tips om fyring 
er med. De mer erfarne vil gledes over nye kokketips.

Med sine beskjedne mål på 12 x 17 cm, og 60 plastfolierte sider, 
finner den lett plass i jakkelomma.

Om forfatterne: Kirsten Winge og Arne Nohr har samarbeidet 
om en rekke bøker om mat.

978-82-419-1909-1 
149,– (SPIRAL) ,!7II2E1-jbjajb!

LANSERING: 10.04.2019

Stein

bergarter

fossiler

mineraler

Stein
bergarter • mineraler • fossiler

Frode Andersen og Dagfinn Trømborg

steinomslag:skogstrær-original2  04.12.13  13.47  Page 1

DyrsportegnDyr
og sportegn

Svein J. Wik og 
Steve Halsetrønning

dyrespor-omsl  16.06.03  21:09  Side 1

DYR OG SPORTEGN

978-82-529-2785-6 
249,– (SPIRAL)

VÅRE VANLIGSTE 
FUGLER

978-82-529-3046-7 
199,– (SPIRAL)

VÅRE SKOGSTRÆR

978-82-529-2671-2 
249,– (SPIRAL)

VÅRE VANLIGSTE 
FJELLBLOMSTER

978-82-529-2849-5 
199,– (SPIRAL)

VÅRE VANLIGSTE 
SOMMERFUGLER  

978-82-529-2850-1 
199,– (SPIRAL)

STEIN  

978-82-529-3135-8 
199,– (SPIRAL)
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SKJØNNLITTERATUR

JOHANNES JENSEN  
TAR NATTOGET

Endelig er Johannes Jensen tilbake! 

Henrik Hovland og Torill Kove (ill.)

Denne gangen skal alle barns favoritt-ligningsfunksjonær 
på konferanse i Bergen. En by full av bergensere. Og for å 
komme dit må han ta nattoget. Han må sove sammen med helt 
ukjente mennesker, gjennom Drammen og mørke tuneller. 
Utfordringene hoper seg opp for vår engstelige krokodillevenn. 
De tre første bøkene om Johannes Jensen er alle blitt moderne 
klassikere. Det er med stor glede og stolthet vi ønsker ham 
velkommen tilbake. 

Om forfatterne:
Henrik Hovland (f. 1965) har foruten bøkene om Johannes 
Jensen og bildeboken Glefs (ill. av Tone Lileng), skrevet tre 
bøker for voksne. Han har også jobbet som krigsreporter i Irak, 
på Balkan og i Mellom-Amerika.

Torill Kove (f. 1958) er animasjonsfilmskaper, barnebokforfat-
ter/illustratør. Hun har vært oscarnominert hele tre ganger, og 
vant Oscar for beste animerte kortfilm for Den danske dikteren 
i 2007. 

978-82-419-1783-7 
279,– (INNB.)

LANSERING: 20.05.2019

,!7II2E1-jbhidh!
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FORTELLINGEN

Alle fortellinger må fortelles på nytt.

Tor Fretheim og Øyvind Torseter (ill.)

Vi følger en forfatter, som lei av å sitte alene foran et tomt ark, 
kommer seg ut på gata, på jakt etter inspirasjon og en fortel-
ling. Snart får han flere følgere, alle spente på om han vil finne 
fortellingen sin.

Tor Fretheim døde 9. desember 2018. Manuset til Fortellingen 
var da ferdig, og utgis posthumt i samråd med pårørende. 

Om forfatterne:
Tor Fretheim (f. 1946 – d. 2018) skrev i hovedsak bøker for 
ungdom. De er oversatt til flere språk. Fretheim slo gjen-
nom med Englene stanser på Eventyrbrua, som han også fikk 
Kritikerprisen for. Han har mottatt flere priser, blant annet 
Kulturdepartementets debutantpris, Kulturdepartementets 
litteraturpris, Aschehougprisen og Riksmålsforbundets barne- 
og ungdomsbokpris. 

Øyvind Torseter (f. 1972) har illustrert flere bildebøker, både 
egne og andres. I 2014 ble han tildelt Nordisk råds barne- og 
ungdomslitteraturpris for Brune, sammen med Håkon Øvreås. 
Han har også blitt tildelt blant annet Kulturdepartementets 
illustrasjonspris for barne- og ungdomslitteratur (tre ganger), 
Kulturdepartementets billedbokpris for barne- og ungdomslit-
teratur (fire ganger), Sproingprisen, Bokkunstprisen, Bologna 
Ragazzi Awards, og i fjor; Deutscher Jugendliteraturpreis.

978-82-419-1830-8 
279,– (INNB.)

LANSERING: 21.05.2019

,!7II2E1-jbidai!
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HVEM HAR TATT 
BRILLENE?

978-82-934-7322-0 
199,– (INNB.)

HVEM GIKK MED 
UTESKO INNE?

978-82-934-7323-7 
199,– (INNB.)

HVEM ER  
BOLLETYVEN?

978-82-934-7358-9 
199,– (INNB.)

Lars Mæhle og Odd Henning Skyllingstad (ill.)

Det er klart for gul fest i Kråkeslottet barnehage. Men før fes-
ten kan begynne, må barna finne et påskeegg som Elin og Sven 
Ingvar har gjemt. På et ekstra lurt sted. Det blir en vanskelig 
leterunde for Leon og Live, Kråkeslottets detektiver. Med lede-
tråder på rim og masse lurerier. For noen ganger kan de voksne 
være like lure som barn. I alle fall nesten.

«Dette er gull for gullungene. (...) Sjarmerende typer og et godt 
språklig og visuelt univers.»
Morten Olsen Haugen, Aftenposten

HVOR ER BILLETTEN?

978-82-419-1721-9     
199,– (INNB.)

HVOR ER JULENISSEN?

978-82-419-1720-2      
149,– (INNB.)

HVOR ER PÅSKEEGGET?
Barnehagekrim – Mysteriene i Kråkeslottet  
barnehage

H
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ISBN 978-82-4XXX

9 788241 917219

ISBN 978-82-419-1721-9

Et imprint i Vigmostad & Bjørke

HVOR ER JULENISSEN?
Lars Mæhle  •  Odd Henning Skyllingstad

MYSTERIENE I KRÅKESLOTTET BARNEHAGE 

    
  B

AR
NEHAGEKRIM

Det er nissefest i Kråkeslottet barnehage.

 Alle barna venter på julenissen. Men nissen kommer 

ikke, samme hvor mye barna roper på ham. Hvor i alle 

dager er julenissen blitt av?

 

Det blir enda en gåte å løse for Leon og Live, 

Kråkeslottets egne detektiver. En forsvinningssak og et 

julemysterium på én og samme gang!

 

MYSTERIENE I KRÅKESLOTTET BARNEHAGE 

978-82-419-1840-7 
199,– (INNB.),!7II2E1-jbieah!

LANSERING: 19.02.2019
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HVEM HAR TATT 
PØLSENE?

978-82-419-1604-5 
199,– (INNB.)

HVOR BLE DET AV 
SOKKENE?

978-82-934-7349-7 
199,– (INNB.)

Barnehagekrim – Mysteriene i Kråkeslottet  
barnehage

Norges beste barnehagekrim!

HVOR ER MYGGEN?

Lars Mæhle og Odd Henning Skyllingstad (ill.)

Det er tidlig morgen i Kråkeslottet barnehage. I løpet av natta 
har en superirriterende mygg sneket seg inn i barnehagen. Den 
angriper alle, og det er klin umulig å få fanget den!
Det blir en uvanlig og vanskelig sak for Leon og Live, 
Kråkeslottets egne detektiver. For myggen er smart. Og kjapp. 
Fluesmekkere, tresleiver og puter er bare noen av våpnene som 
tas i bruk.

Om forfatterne: 
Lars Mæhle (f.1971) debuterte i 2002. Gjennombruddet kom i 
2009 med fantasyromanen Landet under isen som han fikk flere 
priser for, blant annet Kulturdepartementets litteraturpris for 
barne- og ungdomslitteratur i 2010. 

Odd Henning Skyllingstad (f. 1978) er en erfaren tegneserie-
skaper og illustratør. Han har utdannelse innen animasjon fra 
Høgskulen i Volda, og vant i 2002 Sproingprisen for serien 
Børre er død. Mest kjent er han for seriene om frosken Kolbein. 

978-82-419-1903-9 
199,– (INNB.) ,!7II2E1-jbjadj!

LANSERING: 17.06.2019
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978-82-419-1763-9 
299,– (INNB.)

978-82-419-1892-6 
199,- (E-BOK)
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ALMA MATER

978-82-419-0988-7 
349,– (INNB.)
978-82-419-1421-8 
199,– (E-BOK)

VEIEN TIL  
NATTENS ENDE

Gunnar Klinge

En moderne Brødrene Løvehjerte om sorg og heltemot.

Iris sliter med å takle hverdagen etter farens død og isolerer 
seg på skolen, da en fryktelig ulykke snur opp ned på alt. Iris 
tvinges ut på en reise gjennom natten der marene puster 
henne i nakken og sorgen flyr på brede vinger med skarpe klør. 
Veien til nattens ende er en fantastisk fortelling om sorg og savn 
og heltemot. I en verden der porten mellom drøm og våken 
virkelighet står åpen må Iris risikere alt for å redde den hun er 
glad i, uten å se seg tilbake.

Om forfatteren: Gunnar F. Klinge (f. 1976) er fra Oslo og bor 
i Lillehammer. Han er utdannet idéhistoriker fra Universitetet 
i Oslo og jobber i dag som seniorrådgiver ved Høgskolen i 
Innlandet. Han debuterte i 2017 med krimromanen Alma mater 
og ble for denne tildelt Maurits Hansen-prisen - Nytt blod - for 
beste norske krimdebut.

 

Bjørn Falck har sittet bortgjemt på en brakke de siste 
tre årene. Strippet for lederverv og myndighet har han 
blitt avspist med enkle rutineoppgaver, etter en krise 
han gjennomgikk som leder av korrupsjonsenheten på 
Økokrim. En dag ringer sjefen for Økokrim. Halve politi-
huset ligger nede med infl uensa. Politiet har fått et tips 
om et lik i en fryser og en høytstående akademiker fra 
Universitetet i Oslo er meldt savnet.

Mangelen på mannskap trekker Falck inn i en etter-
forskning han aldri trodde han skulle bli del av. Som 
en tenkende satellitt blir han del av teamet som ruller 
opp en drapssak med røtter dypt ned i norsk akademia 
og europeisk universitetshistorie. Et høyt spill om makt 
og store penger har fått en dødelig utgang. 

Linda gikk ut til vasken på gangen 
og tok kaldt vann i ansiktet. Det 
føltes godt, og hun ble stående til 
suset fra vannrørene blandet seg 
med skrik fra verdenen utenfor. Fra 
kontorvinduet så hun hundrevis av 
kråker komme fl yvende mot taket 
på Niels Henrik Abels hus. Halen 
av etternølere strakte seg over 
himmelen, og hun ble stående og se 
på til den siste kråken hadde landet. 
Noen ganger lettet fl okken igjen 
nesten umiddelbart. Andre ganger 
kunne de bli sittende og trykke i 
timevis før de la seg på vingene. Tolv 
etasjer rett ned a�  serte dem ikke, 
de bare kastet seg ut. Hun så ned på 
brosteins dekket foran bygningen og 
kjente brystet dra seg sammen. Ikke 
tenk på det, formante hun seg selv, 
og så seg om etter en distraksjon.

G U N N A R  F .  K L I N G E

ALMA MATER

GUNNAR F. KLINGE    ALM
A M

ATER

G U N N A R  F .  K L I N G E  (f. 1976) er fra Oslo og bor 
i Lillehammer. Han har tilbrakt elleve år 
ved landets eldste universitet, Universitetet 
i Oslo, hvorav sju som student og fi re som 
forskningsadministrator ved Det humanistiske 
fakultet. I dag jobber han som seniorrådgiver 
ved Høgskolen i Innlandet. Alma mater er 
hans første bok. Det er også den første 
norske romanen fra akademia skrevet fra 
et administrativt ståsted. 

foto: Arne B.   Langleite

bokomslag: Erlend Askhov

ISBN: 978-82-419-0988-7

www.vigmostadbjorke.no

9 7 8 8 2 4 1 9 0 9 8 8 7

ISBN 978-82-419-0988-7
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VINTER  
PÅ SAVANNEN

En fortelling om en reise som setter spor.

Leah Henriksen og Levi Henriksen

Vinter på savannen er noe så uvanlig som et litterært far og  
datter-prosjekt. Levi Henriksen har skrevet ungdomsroman  
sammen med datteren Leah.

Boken begynner også på originalt vis: i et tre omringet av 
aggressive flodhester, på savannen i Kenya. I treet henger 
hovedpersonen Eleanor og lurer på hva som er verst – å bli 
spist av flodhester eller å leve videre. 

Gradvis avdekkes det at Eleanor er på reise med en stefar hun 
knapt kjenner, og omstendighetene gjør at de er nødt til å 
forholde seg til hverandre. Vinter på savannen er en fortelling 
om en reise som setter spor. Det er en fortelling om dyrenes 
rettigheter og bevaring av naturens mangfold. Men det er først 
og fremst en fortelling om å være ung og prøve å leve videre 
etter et stort tap.

Om forfatterne:

Leah Henriksen (f. 2000) går studiespesialiserende på 
Øvrebyen videregående skole. Hun er interessert i trening, 
litteratur, britiske band og dyre- og miljøvern. 

Levi Henriksen (f. 1964) er forfatter og musiker. Henriksen er 
særlig kjent for sine prisvinnende og populære skildringer av 
det fiktive stedet Skogli. For sine barne- og ungdomsbøker er 
han tildelt Skolebibliotekarforeningens litteraturpris 2017. 

978-82-419-1691-5 
299,– (INNB.)

978-82-419-5008-7 
199,– (E-BOK)

978-82-419-5009-4 
149,– (LYDBOK)

LANSERING: 23.04.2019

,!7II2E1-jbgjbf!



SAKPROSA 55



56 BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

ORD SOM SLUTTER  
PÅ SKAP

Absurd, sårt og galgenhumoristisk om å bli dumpa – og å flytte  
inn i eksens garderobeskap.

Sanne Mathiassen

Når hovedpersonen blir dumpet av samboeren, reiser hun først 
hjem til farmoren. Men det er begrenset hvor lenge man kan 
spise suppe og vente på en far som aldri kommer, og da er
det kanskje like greit å flytte inn i garderobeskapet til eksen? 
Garderobeskapet blir et titteskap, og eksens nye liv får henne 
til å se på sitt eget med kritisk blikk. Ikke ulikt Facebook.

Om forfatteren: Sanne Mathiassen (f. 1983) er oppvokst på 
Finnsnes i midt- Troms. Hun har gått NBIs forfatterstudium 
og debuterte i 2012 med den kritikerroste ungdomsromanen  
Dagene før mai. Når hun ikke skriver, syr hun fargerike barneklær.

Sagt om Dagene før mai:

”Sanne Mathiassen skriver med intensitet og nerve [...] 
Mathiassen har fått til en flyt som gjør den fengende, lettlest 
og paradoksalt nok humoristisk.” 
Cathrine Krøger, Dagbladet

978-82-419-1832-2 
299,– (INNB.)

978-82-419-1865-0 
199,– (E-BOK)

LANSERING: 19.02.2019
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DEN SOM VOKTER LYSET
Ellen Fjestad

Tankevekkende og med et fengslende driv om et hjerte som 
har sluttet å slå – og et som banker for verden.

Er verden verdt å redde når Gard ikke lenger er i den? Uten 
ham er alle dager grå. Om Luka bare får gitt ham hjertet til-
bake, vil kanskje alt bli annerledes.

Tredje og avsluttende bok i Luka-trilogien.

Om forfatteren: Erstattes med Ellen Fjestad (f. 1979) har gått 
på NBIs forfatterutdanning, og er utdannet gartner og syke-
pleier. I tillegg til å skrive er hun gardbruker i Stange, og jobber 
på et pårørendesenter med barn og unge. 

Debutromanen Sammen skal vi holde himmelen vant Schibsted 
forlags romankonkurranse i kategorien barn og ungdom i 
2011. Den vant også Uprisen og Østfoldungdommens kritiker-
pris 2013, og ble nominert til Kulturdepartementets debu-
tantpris i 2012.

978-82-419-1894-0 
299,– (INNB.)

978-82-419-1893-3 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbijea!
LANSERING: 10.04.2019

Luka-trilogien 3

SAMMEN SKAL VI  
HOLDE HIMMELEN

978-82-516-5680-1 
299,– (INNB.)

978-82-516-8280-0 
179,– (POCKET)

978-82-419-1963-3 
179,– (LYDBOK)

978-82-516-5749-5  
129,– (E-BOK)

DØGNFLUEDANS

978-82-516-8081-3 
249,– (INNB.)

978-82-419-1964-0 
179,– (LYDBOK)

978-82-516-8097-4  
199,– (E-BOK)
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Ellen Fjestad (født 1979) har gått på NBIs 
forfatterutdanning og er utdannet sykepleier 
og gartner. Hun har også befalsutdanning fra 
Hæren. Debutromanen Sammen skal vi holde 
himmelen gikk til topps i Schibsted Forlags 
romankonkurranse i kategorien barn og ungdom 
i 2011. Den vant også Uprisen 2013 og Østfold- 
ungdommens kritikerpris 2014, og ble nominert 
til Kulturdepartementets debutantpris i 2012.  
I tillegg til å skrive, jobber hun som sykepleier 
i Oslo kommune. 

Døgnfluedans er oppfølgeren til Sammen skal
 vi holde himmelen og bok to i Luka-trilogien.

Det er ingen framtid. Det er ingen morgendag. 
Det er ingen vei ut av det som ble gjort.

Historiebøkene blir skrevet av de som vinner krigene, sier de. 
Men hva med historien om deg og meg?

En historie med bare tapere.

 
Endelig kommer oppfølgeren til suksessdebuten Sammen skal vi 
holde himmelen, som vant Uprisen 2013 og Østfoldungdommens 
kritikerpris 2014. 

Hva var det som egentlig skjedde da Gard døde? Luka må leve 
videre, men hvordan? 

Det er ingen hun kan fortelle hemmeligheten til – hemmeligheten 
bare hun og Gard visste om. Det eneste hun har igjen, er et blåskjær 
i øynene. Og et arr.

Boka fortsetter der den forrige slapp – fortalt på en like rå og 
vakker måte.

Sagt om bok 1: 

«Fjestad er fantastisk god til å beskrive 
både de store følelsene, det voldsomme 
engasjementet og sårbarheten til de to 

ungdommene.»

Marie L. Kleve, Dagbladet

«Som første del av Fjestads 
trilogi har denne rørende romanen 
satt en høy standard for etterføl-

gerne.»

Gøril Falstad, Trønder-avisa

«Så levende og hjertevarmt, at leserne 
kan legge boksidene til øret og lytte.»

Håvard Rem

OMSLAGSDESIGN: JUVE

Ellen Fjestad
D

øgnfl
uedans

Døgnfluedans

Ellen Fjestad

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-516-8081-3

9 788251 680813

ISBN 978-82-516-8081-3

Døgnfluedans-omslag-130x200.indd   1 15.09.15   11.24

Ellen Fjestad

De satset alt.
Og tapte.

For å gjøre opp for seg, ga han henne det eneste han hadde å gi.
Det eneste hun ville ha.

Hans måte å se verden på.
 

En motorsykkelulykke. Gard treffer Luka. Den svartkledde gatekunstneren 
og miljøaktivisten Luka er oppvokst med kumøkk og ei mor som bryr seg 
minimalt. Trommisen Gard har gnistrende blå øyne og et krøllete brev på 
innerlomma. Dette brutale møtet blir begynnelsen på en hjerterå og uen-
delig vakker kjærlighetshistorie.

En dramatisk fortelling som tar pusten fra leseren. Rått, fartsfylt, vart og 
vakkert. En bok som snakker til hjertet.
 
Vinner av Schibsted Forlags manuskonkurranse for barn og ungdom.
Sammen skal vi holde himmelen er første bok i en trilogi.

«Så levende og hjertevarmt at leseren kan legge boksidene til øret 
og lytte.» Håvard Rem

«Fjestad er fantastisk god til å beskrive både de store følelsene, det 
voldsomme engasjementet og sårbarheten til de to ungdommene.»

Marie L. Kleve, Dagbladet 

«Som første del av Fjestads trilogi har denne rørende romanen 
satt en høy standard for etterfølgerne.»

Gøril Falstad, Trønder-Avisa  

«En gnistrende god debut som jeg hadde store problemer med 
å legge fra meg. […] Både historien og språket suger deg inn, og 
historien lever i deg lenge etterpå.»

Bokelskerinnen.no

Sam
m

en skal 
vi holde him

m
elen

Han vrir seg. Det er merkelig å bli sett på på denne 
måten. Av jenta med de store, svarte øynene som 
ser rett gjennom han. Hva er det med de øynene? 
Hvor mye kan de egentlig se? Noen ganger tenker 
Gard at det er øynene til noen som er mye eldre enn 
han. Ikke en søttenåring som nettopp har flyttet 
hjemmefra. Han får det ikke til å stemme. 
 Luka tar en pause. Kjenner hvordan blyanten lig-
ger i hånda. Ser på Gard. Halve ansiktet skjult i mør-
ket. Ansiktet pleier å være åpent, øynene gnistren-
de blå. Nå prøver han å skjule øynene sine bak 
panneluggen.  Hun tenker på tegnelæreren. «Du må 
vite hva du ser før du kan tegne det,» sier hun alltid. 
Vet hun det? Vet hun hva hun ser når hun ser Gard?

«Dette drivet i språket er med på å gjøre Ellen  
Fjestads debut til en høyst oppsiktsvekkende  
ungdomsroman.» 

Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad

 «Rå og varm roman – om ungdommelig hjerte-
brann.» 

Veronika Karlsen, NTB

«De er unge – og gale – og selv om de drar galskapen 
helt ut i det ekstreme etter hvert, fortsetter det å 
kjennes ekte ut.» 

Mari Hopland, Buskerud leser-blogg

«Dette er en særdeles vakker og velskrevet kjærlig-
hetshistorie, med store følelser og høy temperatur. 
Kjærlighet er ikke for pingler.» 

Eli Frisvoll, tildigere bibliotekar ved Deichman

 

ISBN 978-82-516-8280-0

9 7 8 8 2 5 1 6 8 2 8 0 0
www.schibstedforlag.no
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Ellen Fjestad (født 1979) er fra en gård på  
Hedemarken. Hun har gått på NBIs forfatter-
utdanning for barne- og ungdomslitteratur 
og er dessuten utdannet sjukepleier og gart-
ner. Hun har befalsutdanning fra Hæren og 
har jobbet i Ungdomstjenesten i Oslo og på 
sprøyterom i Amsterdam. I tillegg til å skrive 
bøker, arbeider hun for tiden som miljø- 
terapeut i et tegnspråklig miljø. Sammen skal 
vi holde himmelen gikk til topps i Schibsted 
Forlags romankonkurranse for barn og ung-
dom i 2011. Dette er hennes første roman.

«Ikke snakk til meg nå, jeg er på siste side og 
nå MÅ jeg gråte litt.» 

Mari, blogger,  ”Flukten fra virkeligheten” 

VinnEr aV UprisEn!
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ISADORA 
MÅNEBLOMST 
DRAR PÅ 
SKOLETUR

978-82-419-1687-8  
149,– (INNB.)

ISADORA 
MÅNEBLOMST 
HAVNER I TRØBBEL

978-82-419-1686-1  
149,– (INNB.)

ISADORA 
MÅNEBLOMST 
BEGYNNER PÅ 
SKOLEN

978-82-419-1479-9 
199,– (INNB.)

ISADORA 
MÅNEBLOMST PÅ 
CAMPINGTUR

978-82-419-1480-5 
199,– (INNB.)

ISADORA 
MÅNEBLOMST 
FEIRER BURSDAG

978-82-419-1485-0 
149,– (INNB.)

ISADORA 
MÅNEBLOMST PÅ 
BALLETT

978-82-419-1486-7 
149,– (INNB.)

978-82-419-1866-7 
149,– (INNB.),!7II2E1-jbiggh!

LANSERING: 14.02.2019

Halvt vampyr, halvt alv – helt unik! Lettleste bursdagsgaver 
– perfekt for jenter med guts.

Isadora Måneblomst er spesiell fordi hun er annerledes. Hun 
har en mamma som er alv, og en pappa som er vampyr. Selv 
er hun litt begge deler. Derfor elsker hun både nattemørket, 
svarte ballettskjørt, solskinn og den trofaste Rosa Kanin.

Isadora gleder seg til å dra på tivoli for første gang, men det 
viser seg å ikke være så magisk som hun hadde trodd. Kanskje 
tryllestaven hennes, eller litt heksebrygg, kan gjøre tivoliet litt 
morsommere ...

Det er da vel ingenting som kan gå galt?

Om forfatteren: Harriet Muncaster er forfatter og illustratør. 
Hun elsker alver, katter og alt som er glitrende, rosa og bitte-
lite. Hun har foreløpig skrevet og illustrert 7 bøker om vampy-
ralven Isadora Måneblomst, og bøkene hennes er oversatt til 
en rekke språk.

 

Harriet Muncaster

ISADORA MÅNEBLOMST 
PÅ TIVOLI
Isadora Måneblomst 7
Oversatt av Hilde Lyng



59BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

HILO 1 – GUTTEN SOM 
STYRTET TIL JORDA

978-82-516-8631-0 
199,– (INNB.)

HILO 2 – HILO REDDER 
ABSOLUTT HELE 
VERDEN

978-82-419-1476-8  
199,– (INNB.)

HILO 3 – DET STORE  
BULDRENDE BRAKET

978-82-419-1627-4  
199,– (INNB.)

er som en ellevill krysning mellom E.T. og  
Tommy og Tigern. En PERFEKT bok for  
deg som elsker SPENNENDE, rare og  
HYLENDE MORSOMME fortellinger  
fra skolehverdagen!

Hilo ANER IKKE hvor han kommer fra eller hva han 
gjør på planeten vår (eller hvorfor det er en DÅRLIG 
idé å møte opp på skolen i BARE TRUSA!). Men tenk 
om Hilo IKKE er det eneste som har falt ned fra  
himmelen?

Klarer de tre å finne ut av Hilos mystiske fortid?  
Og klarer Hilo å overleve ÉN ENESTE DAG  
på skolen?

JEG 
ELSKER 
DEN 

HILSENEN!

GUTTEN SOM STYRTET TIL JORDA

PERFEKT FOR FANS AV KAPTEIN SUPERTRUSE!

G
UTTEN

 S
O

M
 S

TYRTET TIL JO
RDA

1

NOEN VENNER ER AV EN 
ANNEN VERDEN! 

D.J. og Gina er to HELT vanlige barn.  
Men Hilo ... er det ikke! 

«En eksplosiv opplevelse.»  
THE MIAMI HERALD

ISBN 978-8251686310

9 788251 686310

ISBN 978-82-516-8631-0

9 
mm

9 
mm17 mm15 mm 136 mm

HILO VEKKER 
MONSTRENE 

Judd Winick

E.T. møter Kaptein Supertruse i disse elleville og fargespra-
kende tegneserieromanene for barn i alle aldre

ALARM! ALARM! ALARM! Har vår favoritt fra verdensrom-
met møtt sin overmann? Svære robotmonstre våkner plutselig 
overalt, og de er FOR STORE og FOR STERKE til at Hilo klarer 
å overvinne dem alene. Heldigvis trenger han ikke det, for han 
har Gina og noen helt nye SUPERKREFTER! Det kan være 
kjempegøy å være superhelt, men det kan også være kjem-
pefarlig. Og jo nærmere Hilo og Gina kommer monstrene, jo 
nærmere kommer Hilos mørke hemmelighet fra fortiden … 

Om forfatteren: Judd Winick (f. 1970) er en amerikansk 
tegneserieskaper. Han fikk sitt gjennombrudd på slutten av 
1990-tallet med humorserien Barry Ween, Boy Genius og den 
selvbiografiske tegneserieboken Pedro And Me. Hilo er hans 
første serie for barn.

978-82-419-1868-1 
199,– (INNB.) ,!7II2E1-jbigib!

LANSERING: 18.02.2019

Hilo 4
Oversatt av Morten Hansen
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Oversatt av Hilde Lyng

LOPPENES HERRE
Hundemannen 5

Dav Pilkey

978-82-419-1837-7 
249,– (INNB.) ,!7II2E1-jbidhh!

LANSERING: 18.02.2019

Halvt hund, halvt menneske – helt sjef! Hundemannen  
topper bestselgerlister verden over!

En ny gjeng med bøller har kommet til byen, Hundemannen 
må trå til igjen – og denne gangen er han ikke alene: Han har 
med seg en søt kattunge og en tøff robot. For å overvinne 
bøllene må de samarbeide med Petey, Verdens Ondeste Katt. 
Men kan den slemme Petey holde seg i skinnet, og ikke skli ut 
i kaos?

Om forfatteren: Dav Pilkey (f. 1966) lagde sin første tegnese-
rie allerede på barneskolen. Siden den gang har han skrevet en 
rekke prisbelønte og bestselgende serier, inkludert de elleville 
eventyrene om Kaptein Supertruse.

HUNDEMANNEN 1 – 
HUNDEMANNEN

978-82-419-1389-1 
149,– (INNB.)

HUNDEMANNEN 3 –  
I KATTEPINE
978-82-419-1621-2  
199,– (INNB.)

HUNDEMANNEN 4 –  
HUNDEMANNEN  
OG SUPERPUS

978-82-419-1745-5 
249,– (INNB.)

HUNDEMANNEN 2 –  
I FRI DRESSUR

978-82-419-1511-6 
249,– (INNB.)
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KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DEN BIONISKE 
BUSEGUTTEN (DEL 1)

978-82-516-8199-5 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DEN BIONISKE 
BUSEGUTTEN (DEL 2)

978-82-516-8561-0 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DEN STORE 
KJÆRLIGHETEN – NOT!

978-82-516-8198-8 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE RADIOAKTIVE 
ROBOTTRUSENES 
REDSELSFULLE 
REVANSJ

978-82-516-8707-2 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG TURBODASSENS 
HÅRREISENDE HEVN

978-82-419-1444-7 
249,– (INNB.)

KAPTEIN 
SUPERTRUSE OG 
DEN SENSASJONELLE 
SAGAEN OM SEÑOR 
STINKBOMBE

978-82-419-1472-0 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE RAMPETE 
ROBOTENE – ENDELIG I 
FARGER!

978-82-419-1494-2 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE RAMPETE 
ROBOTENE

978-82-516-6268-0 
249,– (INNB.)

978-82-516-5874-4  
149,– (POCKET)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG UTEDASSFOLKETS 
UFYSELIGE UGJERNINGER

978-82-516-8562-7 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG INVASJONEN AV 
DE UTROLIG SLEMME 
KANTINEDAMENE (...)

978-82-516-8015-8 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE DRITTLEIE 
DOENE 

978-82-516-6269-7 
249,– (INNB.)

978-82-516-5875-1 
149,– (POCKET)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE DRITTLEIE 
DOENE – ENDELIG I 
FARGER!

978-82-419-1624-3 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG PROFESSOR 
BÆSJEBLEIES FARLIGE 
FELLE

978-82-516-8159-9 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG HEBBE HUNDETRUSES 
HORRIBLE HERJINGER

978-82-516-8706-5 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE  
OG INVASJONEN AV DE 
UTROLIG SLEMME (...) – 
ENDELIG I FARGER!

978-82-419-1699-1  
199,– (INNB.)

978-82-419-1700-4 
249,– (INNB.) ,!7II2E1-jbhaae!

LANSERING: 18.02.2019

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn

KAPTEIN SUPERTRUSE  
OG PROFESSOR BÆSJEBLEIES  
FARLIGE FELLE 
Kaptein Supertruse 4 i farger

Dav Pilkey

Dav Pilkeys første bestselgerserie Kaptein Supertruse er enda 
mer populær i farger. Gjør deg klar for bok nummer fire! 

Thomas og Harald er ikke slemme, de bare liker å tulle litt med 
folk. Dessverre skaper rampestrekene deres ofte mye trøbbel 
for dem. Professor Bæsjebleie prøver å ta over verden. Dette er 
en jobb for Kaptein Supertruse!

Om forfatteren: Dav Pilkey (f. 1966) lagde sin første tegnese-
rie allerede på barneskolen. Siden den gang har han skrevet en 
rekke prisbelønte og bestselgende serier, inkludert de elle-
ville eventyrene om Kaptein Supertruse. Serien om Kaptein 
Supertruse har blitt enormt populær. Bare i USA ble første 
bok trykket i 50 millioner eksemplarer. Kaptein Supertruse er 
oversatt til 19 språk. Bøkene ligger stadig på New York Times’ 
bestselgerliste, og nå har Dream Works Animation SKG laget 
film om superhelten.
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ARU SHAH OG  
DOMMEDAGSDANSEN

Bli med inn i hindumytologiens magiske verden!

Roshani Chokshi

Aru må som vanlig tilbringe høstferien hjemme på museet 
sammen med støvete statuer. Når tre klassekamerater dukker 
opp på overraskelsesbesøk, må hun imponere dem med ... noe. 
Bare synd at hun i farten fryser tiden og slipper løs en
eldgammel demon som har til oppgave å vekke ødeleggelsens 
gud.

«Har du noen gang lest en bok og tenkt «Wow, skulle ønske jeg 
hadde skrevet det»? For meg er Aru Shah og dommedagsdansen 
en sånn bok. Den har alt jeg liker: humor, spenning, strålende 
personer og, selvfølgelig, fantastisk mytologi.»
Rick Riordan

Om forfatteren: Roshani Chokshi (f. 1991) er en amerikansk 
forfatter av filippinsk og indisk opprinnelse som tidligere har 
utgitt to ungdomsromaner. Aru Shah seilte rett inn på New 
York Times-bestselgerliste og spås å være forfatterens store 
gjennombrudd.

978-82-419-1835-3 
249,– (INNB.)

978-82-419-1836-0 
149,– (E-BOK)

LANSERING: 08.01.2019

,!7II2E1-jbidfd!

Pandava-serien 1
Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen



63SAKPROSA
FAKTA



64 BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

9 FRA DE  
NI VERDENER

Bli med på nok et fartsfylt eventyr  
signert en av verdens mest populære barnebokforfattere.

Rick Riordan

Selv om trilogien om Magnus Chase og gudene fra Åsgard er 
avsluttet, har vi ikke sett det siste til karakterne fra de ni 
verdener. Bli med Hearthstone, Blitzen, Samirah, Alex, Jack, 
TJ, Mallory og mange flere på en uforglemmelig reise gjennom 
Rick Riordans unike univers.

Mens Magnus drar for å besøke sin kusine Annabeth, befinner 
vennene hans seg i noen ganske så stikkete, stinkende og 
hårete situasjoner: De må prøve å overliste lumske kjemper, 
grusomme vesener og geskjeftige guder. Klarer de å stagge 
Ragnarok, i det minste frem til Magnus kommer tilbake?

Om forfatteren: Rick Riordan er forfatteren bak de kriti-
kerroste og prisbelønnede ungdomsseriene Percy Jackson, 
Kanekrøniken, Gudene fra Olympos og Magnus Chase og gudene 
fra Åsgard. Riordan har solgt mer enn 35 millioner bøker bare 
i USA og er tidligere kåret til årets beste barnebokforfatter av 
mer enn 500 000 amerikanske lesere.

978-82-419-1872-8 
249,– (INNB.)

978-82-419-1873-5 
199,– (E-BOK)

LANSERING: 31.01.2019

,!7II2E1-jbihci!

Magnus Chase og gudene fra Åsgard
Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen
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BACKLISTSERIER 
RICK RIORDAN

MAGNUS CHASE OG  
GUDENE FRA ÅSGARD

APOLLONS PRØVELSER

KANEKRØNIKEN

GUDENE FRA OLYMPOS

PERCY JACKSON
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978-82-419-1554-3 
299,– (INNB.)

978-82-419-1553-6 
199,– (E-BOK)

LANSERING: 20.05.2019

,!7II2E1-jbffed!

INGENLUND: 
MORRIGANS  
FORBANNELSE

978-82-419-1551-2 
299,– (INNB.)

978-82-419-1552-9 
199,– (E-BOK)

978-82-419-1854-4 
299,– (LYDBOK)

978-82-419-1978-7 
179,– (POCKET)

Du har en gave. Et kall.
Du er den som avgjør hva det betyr.
Ingen andre. 

Hun har kanskje overvunnet den dødelige forbannelsen, 
bestått de farefulle prøvene og blitt med i det Vunderlige sel-
skap, men reisen hennes har bare så vidt begynt …
 
Innbyggerne i den hemmelige og magiske byen Ingenlund 
husker så altfor godt de grusomme angrepene den fryk-
tede vundersmeden Esra Skrall sto bak. Når medlemmer av 
det Vunderlige selskap begynner å forsvinne, blir Morrigan 
hovedmistenkt. 
 
Gå ikke glipp av den fantastiske oppfølgeren til høstens store 
suksess! 
 
Om forfatteren: Jessica Townsend pendler mellom London og 
Sunshine Coast i Australia, der hun også vokste opp. Hun frilan-
set tidligere som redaktør og er blant annet opptatt av offentlig 
transport, hemmelige selskaper, forhistoriske byer, katakomber, 
hoteller og museer, Halloween og jul, gamle kart og digre katter 
– og alle disse interessene dukker opp i bøkene om Morrigan 
Kråkh og Ingenlund. Vundersmed er hennes andre bok.

«… en enestående oppfølger til den uforglemmelige 
Ingenlund!» The Guardian

 

VUNDERSMED:  
MORRIGANS KALL
Ingenlund 2

 Jessica Townsend
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978-82-419-1613-7 
249,– (INNB.)

978-82-419-1617-5 
149,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgbdh!
LANSERING: 20.05.19

 Maggie Stiefvater

For første gang i sitt liv har Blue Sargent funnet et sted der 
hun føler seg hjemme. 

Guttene i ravnekretsen har tatt henne inn som en av sine egne, 
og hun er sikker på at det er der hun hører til. Men trygg grunn 
kan svikte. Visjoner kan føre på deg villspor. Og venner kan 
forråde deg.

Ravnekretsen er en urban fantasy-serie på fire bøker med en 
sterk hovedperson, romantikk og spenning. Årets must-read 
for alle YA-fans.

Om forfatteren: Maggie Stiefvater (f. 1981) er en av USAs aller 
største stjerner på YA-feltet. Etter å ha utgitt to enkeltstående 
romaner fikk hun gjennombruddet med serien Shiver, som lå 
førti uker på New York Times-bestselgerliste.
 

 

MELLOM SPEILENE
Ravnekretsen 3

PROFETIEN

978-82-419-1596-3  
199,– (INNB.)

978-82-419-1615-1 
149,– (E-BOK)

MAGGIE
STIEFVATER

«Mesterlig ... Ligner ikke på noe annet i litteraturverden akkurat nå.» Kirkus Reviews

MAGGIE
STIEFVATER

Drømmetyvene
Ravnekretsen, bok 2

DRØMMETYVENE

978-82-419-1612-0  
199,– (INNB.)

978-82-419-1616-8 
199,– (E-BOK)

Oversatt av Hilde Lyng

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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FRI
Juno Dawson

Et knivskarpt adrenalinkick av en roman fra den prisvin-
nende forfatteren Juno Dawson. Perfekt for fans av Orange 
is the New Black!

Den bortskjemte hotellarvingen Lexi Volkov havner på 
rehab etter en overdose. Ikke bare blir hun fratatt mobilen: 
Rehabklinikken ligger på en avsidesliggende øy med en ukent-
lig fergeavgang som eneste kontakt med fastlandet. Etter en 
lang og tøff avrusning møter hun de andre pasientene - eller 
innsatte, som hun tenker på dem som. Den anorektiske trans-
modellen Kendall, tvangsnevrotikeren Guy, pillemisbrukeren 
Saif, overspiseren Ruby og den fallerte TV-stjernen Brady. Lexi 
føler seg overlegen dem alle, men da ankomsten til en ny jente 
truer de eksisterende konstellasjonene, må også Lexi finne 
noen å stole på.

En historie om avhengighet – fengende som en realityserie, full 
av intriger, men også humor – og håp.

Om forfatteren: Juno Dawson har skrevet flere romaner for 
ungdom og ble kåret til ”Queen of Teen” i Storbritannia. Hun 
er en transkvinne som tidligere identifiserte seg som homo-
fil mann og er en viktig talsmann for Stonewall, den britiske 
LGBT- organisasjonen. Juno skriver jevnlig for en rekke maga-
siner og er fast skribent for The Guardian. Hun vokste opp i 
West Yorkshire og er nå bosatt i Brighton. I 2015 annonserte
hun at hun var i ferd med å gjennomgå kjønnsbekreftende
behandling og endret fornavn fra James til Juno.

978-82-419-1514-7 
249,– (POCKET)

978-82-419-1515-4 
149,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbfbeh!
LANSERING: 11.03.2019

17,7 mm

ISBN 978-82-419-1463-8

9 788241 914638

ISBN 978-82-419-1463-8

9 788241 914638

DAW
SON

JAM
ES

Om du er homo, hetero, trans eller bi – først og fremst er du DEG 
SELV. Dette er ikke en bok om homofili. Det er en bok om hvor 
spesielle, unike og helt normale vi alle er, en bok om og for oss  
alle, skeive som streite. Her får du svar på spørsmålene du har  
om kjærlighet, identitet og sex. Se på det som en håndbok.  
En morsom en. 

I denne boka knuser James Dawson myter og fordommer og 
forteller oss hvordan det hele egentlig henger sammen.  
Likte du SKAM, kommer du til å elske denne!

«En sprudlende guide til LHBT-livet …  
åpenhjertig, humoristisk og entusiastisk.»  

Kirkus Reviews

DENNE BOKA ER HOMO

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1319-8

9 788241 913198

ISBN 978-82-419-1319-8

DENNE 
 BOKA 
ER
HOMO

Juno Dawson, tidligere kjent som James Dawson,  
er en prisbelønnet engelsk ungdomsbokforfatter som  
i 2014 ble kåret til Queen of Teen. Hun har fått 
strålende kritikker, og bøkene hennes er oversatt  
til en rekke språk.

Juno skriver jevnlig for en rekke magasiner og er 
fast skribent for The Guardian. Hun vokste opp i 
West Yorkshire og er nå bosatt i Brighton. I 2015 
annonserte hun at hun var i ferd med å gjennomgå 
kjønnsbekreftende behandling og endret fornavn  
fra James til Juno.

Med forord av Ingvild Endestad, leder i FRI – Foreningen for 
kjønns- og seksualitetsmangfold. Illustrert av Spike Gerrell.

DENNE BOKA ER HOMO

978-82-419-1319-8  
249,– (POCKET)

978-82-419-1563-5 
149,– (E-BOK)

Oversatt av Hege Mehren og Emma Bakkevik
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ROTTER – VERDENS  
VERSTE BESTE DYR

Marit Nicolaysen

Rotter er forhatte små skapninger mange helst vil slippe å se.  
Men de er det ville dyret som bor tettest på oss. Og de er over 
alt. Enda vet de fleste så å si ingenting om rotter.

Marit Nicolaysen, forfatteren av suksesserien Svein og Rotta, 
tar oss med inn i rottenes hemmelige verden. Hun forteller oss 
alt som er verdt å vite om rotter … og kanskje noen ting vi ikke 
vil vite. Med lettfattelig faktastoff, fascinerende anekdoter og 
rampete illustrasjoner undersøker boken vårt syn på rotter. Og 
den viser at rotter også kan være elskelige kjæledyr – de kan til 
og med redde liv.

Om forfatteren: Marit Nicolaysen (f. 1953) har skrevet bøker 
for voksne, barn og ungdom samt forestillinger for scene og 
radio. Mest kjent er hun for bøkene om Svein og Rotta som har 
et samlet opplag på rundt 500 000, er oversatt til 10 språk og 
har ledet til to spillefilmer. 

978-82-419-1838-4 
299,– (INNB.)

LANSERING: 04.04.2019

,!7II2E1-jbidie!

Morsomme fakta om et lite dyr med dårlig rykte.



BARN OG UNGDOM 71



72 BARN OG UNGDOM
FAKTABØKER

GUINNESS WORLD RECORDS 
AMAZING ANIMALS:  

WILD THINGS

De største, minste, raskeste, sterkeste og merkeligste  
dyrene på planeten!

Dyreriket er fullt av fantastiske rekordknusere i alle former og 
størrelser, fra vennlige kjemper i havene til bitte små kryp
som tar livet av millioner. Om det er blodsugende flaggermus, 
giftige frosker eller ekte «Angry Birds» det dreier seg om – Wild 
Things setter søkelyset på de merkelige og fascinerende dyrene 
som har skaffet seg en plass i rekordbøkene

LANSERING: 22.01.2019

978-82-419-1809-4 
249,– (INNB.),!7II2E1-jbiaje!
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MARIHØNAS BOK OM  
BILLER OG EDDERKOPPER

Jan-Kåre Øien

Bli med Marihøna ut i naturen for å finne biller og edder-
kopper! En fargerik faktabok for barn i barnehagealder.

Dette er bok nummer to i serien om Marihøna. Denne gan-
gen handler det om biller og edderkopper! Boken inspirerer 
til utforskning og naturglede gjennom morsomme fakta og 
herlige tegninger. En bok på barnas premisser, med fokus på 
sanser og grunnleggende begreper. Ta med boka på tur!

Om forfatteren: Jan-Kåre Øien er en anerkjent tegner, illus-
tratør og grafiker som er utdannet fra Statens håndverks- og 
kunstindustriskole. Han har tegnet for aviser, tidsskrifter og 
rundt 100 bøker. Øyen er mye brukt som illustratør av skjønn-
litteratur, men har også en sjeldent god formidlingsevne som 
illustratør av faktabøker for barn. Øien er innkjøpt av bl.a. 
Nasjonalgalleriet.

978-82-419-1752-3 
199,– (INNB.) ,!7II2E1-jbhfcd!

LANSERING: 30.04.2019

MARIHØNAS BOK OM  
BLOMSTER OG BÆR

978-82-419-1602-1 
199,– (INNB.)

29

Edderkopper legger egg, og moren passer veldig 
godt på ungene sine. Hun spinner en pose til eggene. 
Noen edderkopper gjemmer eggposen i spindelvevet, 
andre bærer dem med seg under magen.

Ut av eggene kommer bitte små edderkoppunger, som 
moren bærer på ryggen og mater med insekter.

Du synes kanskje edderkopper er skumle og ekle, 
men de er en viktig del av vår natur. De spiser 
mange insekter, og er selv mat for dyr og fugler. 

28
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978-82-419-1882-7 
149,– (INNB.),!7II2E1-jbiich!

LANSERING: 13.01.2019

Ny klaffebok om barnas hverdag.

Med klaffer, morsomme oppgaver og fargerike illustrasjoner 
blir læringen som en lek!

I denne boken ser vi forskjellige hverdagssituasjoner. Hvordan 
leker vi i barnehagen? Hva handler vi på butikken? Hvordan er 
det når det er middagstid, badetid eller tid for å pusse tenner? 
Boken presenterer situasjoner og steder som alle barn kan 
kjenne igjen.

Smarte små-serien er faktabøker som tar barnas spørsmål og 
virkelighet på alvor. I denne kvalitetsserien blandes læring med 
lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra spennende 
å utforske boken. Bøkene inneholder fargerike og detaljrike 
illustrasjoner.

MITT JUNIORLEKSIKON:  
MIN DAG

Frauke Naugang

Smarte Små
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SMARTE SMÅ
BACKLIST

MITT JUNIORLEKSIKON – KJØRETØY
978-82-419-1626-7 
149,– (INNB.)

DINOSAURER
978-82-419-1628-1 
149,– (INNB.)

SE HVA JEG KAN! 
978-82-419-1396-9 
149,– (INNB.)

GLAD, SINT, REDD 
978-82-516-6174-4 
149,– (INNB.)

BONDEGÅRDEN 
978-82-516-6172-0 
149,– (INNB.)

BARNEHAGEN MIN
978-82-516-6171-3 
149,– (INNB.)

MIN FØRSTE SYKKEL 
978-82-516-6243-7 
149,– (INNB.)

KROPPEN VÅR
978-82-516-6266-6 
149,– (INNB.)

GRAVEMASKINER
978-82-516-6240-6 
149,– (INNB.)

SNART BLIR JEG FRISK
978-82-516-8017-2 
149,– (INNB.)

Lær om verden mens du leker! Smarte småSmarte
små

Glad, sint, redd 
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Originalens tittel: Wieso? Weshalb? Warum?  
Junior: Ängstlich, wütend und fröhlich sein
© 2010 Ravensburger Buchverlag Otto Maier  
GmbH, Ravensburg (Germany)
Norsk utgave: © Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2011
5. opplag 2018
Illustrasjon og tekst: Doris Rübel
Oversetter: Ute Neumann
Repro og ombrekking:  
RenessanseMedia AS
Trykket i Italia
ISBN 978-82-516-6174-4

Barn kan skifte raskt fra å være sinte til å bli glade igjen! Alle blir noen  
ganger redde eller triste. I denne boken lærer barna å håndtere følelser, kjenne 
på sine behov og selv sette grenser. Her beskrives hverdagssituasjoner som 
barn vil kjenne seg igjen i.

Smarte små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet 
på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien 
blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra 
spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. 

 

ISBN 978-82-516-6174-4

www.vigmostadbjorke.no

,!7II2F1-ggbhee!

Passer for barn 
fra 2 til 6 år.

Smarte
små Hva

HvorforHvordan

• Hva klarer du å gjøre alene?
• Hva trenger du hjelp til?
• Hva gleder du deg til å lære?

Smarte småSmarte 
små

Lær om verden mens du leker!

Originalens tittel: Wieso? Weshalb? Warum? Junior: Was ich alles kann
© 2014 Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Ravensburg (Germany)
Norsk utgave: © Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2017
Illustrasjon og tekst: Constanza Droop
Oversetter: Tore Sand
Repro og ombrekking: Kathe Irene Skandar-Thorsen
Trykket i Italia.

Barn lærer nye ting hver eneste dag. Noen ting er plutselig enkelt, mens andre ting er 
frustrerende og vanskelig. I denne boken beskrives gjenkjennelige hverdagssituasjoner 
på en måte som vil stimulere mestringsfølelse, selvtillit og lærelyst hos de minste barna.

Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar!  
Smarte små-serien er faktabøker som tar barnas spørsmål og virkelighet på alvor.  
I denne kvalitetsserien blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer  
gjør det ekstra spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner.

Passer for barn fra 2 til 6 år.

ISBN 978-82-419-1396-9

9 788241 913969

ISBN 978-82-419-1396-9

9 788241 913969
www.vigmostadbjorke.no
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Smarte 
små Hva

HvorforHvordan
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Smarte små

Smarte små

Grave-
maskiner

Hva?Hvorfor?Hvordan?
Barn gjør stadig store oppdagelser, og hver eneste dag dukker det 
opp nye spørsmål. Denne boken byr på en verden full av store og bråkete 
maskiner.  Hva er egentlig en gravemaskin? Hvordan brukes en gravemaskin? 
Og hvorfor trenger vi dem? 

Smarte Små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet 
på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien 
blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra 
spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. 

Passer for barn fra 2 til 6 år. 

ISBN: 978-82-516-6240-6 

9 7 8 8 2 5 1 6 6 2 4 0 6

www.schibstedforlag.no

Lær om verden mens du leker!Smarte
små

Originalens tittel: Wieso? Weshalb? Warum? Junior: Der Bagger 
© 2011 Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Ravensburg (Germany) 
Norsk utgave: Schibsted Forlag AS, Oslo 2012
Illustrasjon: Wolfgang Metzger
Tekst: Andrea Erne 
Oversetter: Stian Hjelvin Andersen 
Repro og ombrekking: RenessanseMedia AS, Asker 
Trykket i Italia 
ISBN: 978-82-516-6240-6 
www.schibstedforlag.no

Originalens tittel: Wieso? Weshalb? Junior:  Ängstlich, wütend und fröhlich sein                 © 2010 by Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Ravensburg (Germany)Norsk utgave: Schibsted Forlag AS, Oslo 2011Illustrasjon: Doris RübelTekst: Doris RübelOversetter: Ute NeumannRepro og ombrekking: RenessanseMedia AS, AskerTrykket i ItaliaISBN: 978-82-516-6174-4ISBN: 978-82-525-7807-2  (Bokklubben)www. schibstedforlag.no

Barn kan skifte raskt fra å være sinte til å bli glade igjen! Alle blir noen ganger redde eller triste. I denne boken lærer barna å håndtere følelser, kjenne på sine behov og selv sette grenser. Her beskrives hverdagssituasjoner som barn vil kjenne seg igjen i.Smarte små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. Passer for barn fra 2 til 6 år.

ISBN 978-82-516-6174-49 7 8 8 2 5 1 6 6 1 7 4 4www.schibstedforlag.no

Lær om verden mens du leker! Smarte småSmartesmå Smartesmå Hva?Hvorfor?Hvordan?Glad, sint, redd 

Glad, sint, redd 
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Smarte små

Smarte små
Hva?Hvorfor?Hvordan?

Det er ikke alltid like enkelt å lære seg og sykle. Det kan bli mye knall og fall, 
men med enkle teknikker blir det raskt lettere og gleden større. Og hvorfor er 
det så viktig å bruke hjelm? Og hvordan bruker du egentlig bremsene? Denne 
boken byr på en morsom og lærerik inngang til mange, fine sykkelturer.

Smarte Små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet 
på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien 
blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra 
spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. 

Passer for barn fra 2 til 6 år.

ISBN: 978-82-516-6239-0

9 7 8 8 2 5 1 6 6 2 3 9 0

www.schibstedforlag.no

Lær om verden mens du leker!Smarte
små

Originalens tittel: Wieso? Weshalb? Warum? Junior: Mein Laufrad 
© 2010 Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Ravensburg (Germany) 
Norsk utgave: Schibsted Forlag AS, Oslo 2012
Illustrasjon: Susanne Szesny 
Tekst: Frauke Nahrgang 
Oversetter: Stian Hjelvin Andersen 
Repro og ombrekking: RenessanseMedia AS, Asker 
Trykket i Italia 
ISBN: 978-82-516-6239-0 
www.schibstedforlag.no

Originalens tittel: Wieso? Weshalb? Junior:  Ängstlich, wütend und fröhlich sein                 © 2010 by Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Ravensburg (Germany)Norsk utgave: Schibsted Forlag AS, Oslo 2011Illustrasjon: Doris RübelTekst: Doris RübelOversetter: Ute NeumannRepro og ombrekking: RenessanseMedia AS, AskerTrykket i ItaliaISBN: 978-82-516-6174-4ISBN: 978-82-525-7807-2  (Bokklubben)www. schibstedforlag.no

Barn kan skifte raskt fra å være sinte til å bli glade igjen! Alle blir noen ganger redde eller triste. I denne boken lærer barna å håndtere følelser, kjenne på sine behov og selv sette grenser. Her beskrives hverdagssituasjoner som barn vil kjenne seg igjen i.Smarte små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. Passer for barn fra 2 til 6 år.

ISBN 978-82-516-6174-49 7 8 8 2 5 1 6 6 1 7 4 4www.schibstedforlag.no

Lær om verden mens du leker! Smarte småSmartesmå Smartesmå Hva?Hvorfor?Hvordan?Glad, sint, redd 

Glad, sint, redd 
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små

Originalens tittel: Wieso? Weshalb? Warum? Junior: Der Bauernhof 
© 1998 by Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Ravensburg (Germany) 
Norsk utgave: © Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2011 
7. opplag 2017 
Illustrasjon: Anne Ebert 
Tekst: Katja Reider 
Oversetter: Ute Neumann 
Repro og ombrekking: RenessanseMedia AS, Asker 
Trykket i Italia 
ISBN: 978-82-516-6172-0 
www.vigmostadbjorke.no

B
ondegården

Hvor kommer melken fra? 
Hvordan kommer en kylling til verden? 
Hva gjør bonden på søndagene?

I denne boka får vi besøke den moderne bondegården og lære om alt det 
en bonde må gjøre i hverdagen. Boken inneholder også et lite spill hvor 
barna kan gjette hva dyrene heter.

Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! Smarte små-serien er en  
faktaserie som blander læring og lek, og tar barnas spørsmål og virkelighet 
på alvor. Morsomme klaffer og fargerike illustrasjoner gjør det ekstra  
spennende å utforske boken. 

Passer for barn fra 2 til 6 år.

Lær om verden mens du leker! Smarte småSmarte
små Smarte

små

Smarte små
Hva

HvorforHvordanSe  
hva jeg kan!

ISBN 978-82-516-6172-0

9 788251 661720

ISBN 978-82-516-6172-0

9 788251 661720
www.vigmostadbjorke.no

Bondegården

Hva
HvorforHvordan

ISBN 978-82-516-6266-6

www.vigmostadbjorke.no

Smarte små

Kroppen vår
Lær om verden mens du leker!Smarte

små

Originalens tittel: Wieso? Weshalb? Warum? Junior: Das bin ICH & Das bist DU 
© 2004 Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Ravensburg (Germany) 
Norsk utgave: © Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2012
4. opplag 2016
Illustrasjon og tekst: Doris Rübel 
Oversetter: Stian Hjelvin Andersen 
Repro og ombrekking: RenessanseMedia AS, Asker 
Trykket i Italia 
ISBN: 978-82-516-6266-6 
www.vigmostadbjorke.no 

K
roppen vår

38

G
ra

ve
m

as
ki

ne
r

Smarte små

Smarte små

Grave-
maskiner

Hva?Hvorfor?Hvordan?
Barn gjør stadig store oppdagelser, og hver eneste dag dukker det 
opp nye spørsmål. Denne boken byr på en verden full av store og bråkete 
maskiner.  Hva er egentlig en gravemaskin? Hvordan brukes en gravemaskin? 
Og hvorfor trenger vi dem? 

Smarte Små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet 
på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien 
blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra 
spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. 

Passer for barn fra 2 til 6 år. 

ISBN: 978-82-516-6240-6 

9 7 8 8 2 5 1 6 6 2 4 0 6

www.schibstedforlag.no

Lær om verden mens du leker!Smarte
små

Originalens tittel: Wieso? Weshalb? Warum? Junior: Der Bagger 
© 2011 Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Ravensburg (Germany) 
Norsk utgave: Schibsted Forlag AS, Oslo 2012
Illustrasjon: Wolfgang Metzger
Tekst: Andrea Erne 
Oversetter: Stian Hjelvin Andersen 
Repro og ombrekking: RenessanseMedia AS, Asker 
Trykket i Italia 
ISBN: 978-82-516-6240-6 
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Barn kan skifte raskt fra å være sinte til å bli glade igjen! Alle blir noen ganger redde eller triste. I denne boken lærer barna å håndtere følelser, kjenne på sine behov og selv sette grenser. Her beskrives hverdagssituasjoner som barn vil kjenne seg igjen i.Smarte små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. Passer for barn fra 2 til 6 år.
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Det er ikke alltid like enkelt å lære seg og sykle. Det kan bli mye knall og fall, 
men med enkle teknikker blir det raskt lettere og gleden større. Og hvorfor er 
det så viktig å bruke hjelm? Og hvordan bruker du egentlig bremsene? Denne 
boken byr på en morsom og lærerik inngang til mange, fine sykkelturer.

Smarte Små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet 
på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien 
blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra 
spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. 

Passer for barn fra 2 til 6 år.
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Det er stadig nye spørsmål som dukker opp i barns hoder. Kroppen er 
spennende!
Hva heter de forskjellige kroppsdelene våre? Hvorfor har vi øyne og ører? 
Hvordan føler du deg – trist eller glad? 
Denne boka setter kroppen og følelsene våre i fokus, og besvarer mange ulike 
spørsmål både gjennom tekst og bilder. 

Smarte Små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet på 
alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien 
blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra 
spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. 

Passer for barn fra 2 til 6 år. 
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• Hva klarer du å gjøre alene?
• Hva trenger du hjelp til?
• Hva gleder du deg til å lære?

Smarte småSmarte 
små

Lær om verden mens du leker!

Originalens tittel: Wieso? Weshalb? Warum? Junior: Was ich alles kann
© 2014 Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Ravensburg (Germany)
Norsk utgave: © Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2017
Illustrasjon og tekst: Constanza Droop
Oversetter: Tore Sand
Repro og ombrekking: Kathe Irene Skandar-Thorsen
Trykket i Italia.

Barn lærer nye ting hver eneste dag. Noen ting er plutselig enkelt, mens andre ting er 
frustrerende og vanskelig. I denne boken beskrives gjenkjennelige hverdagssituasjoner 
på en måte som vil stimulere mestringsfølelse, selvtillit og lærelyst hos de minste barna.

Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar!  
Smarte små-serien er faktabøker som tar barnas spørsmål og virkelighet på alvor.  
I denne kvalitetsserien blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer  
gjør det ekstra spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner.

Passer for barn fra 2 til 6 år.
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Det kan være både spennende og litt skummelt å være ny i barnehagen. Denne 
boken forbereder barnet på vanlige aktiviteter som leking, spising og soving, 
utflukter og feiringer.

Smarte små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet 
på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien 
blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra  
spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner.

  Passer for barn fra 2 til 6 år.
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Originalens tittel: Wieso? Weshalb? Warum? Junior: Mein Kindergarten
© 2008 by Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Ravensburg (Germany)
Copyright © norsk utgave Vigmostad & Bjørke AS 2012
7. opplag, 2018
Illustrasjon: Doris Rübel 
Tekst: Doris Rübel 
Oversetter: Ute Neumann
Repro og ombrekking: RenessanseMedia AS, Asker
ISBN: 978-82-516-6171-3 
www.vigmostadbjorke.no
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Hva?Hvorfor?Hvordan?
Barn gjør stadig store oppdagelser, og hver eneste dag dukker det 
opp nye spørsmål. Denne boken byr på en verden full av store og bråkete 
maskiner.  Hva er egentlig en gravemaskin? Hvordan brukes en gravemaskin? 
Og hvorfor trenger vi dem? 

Smarte Små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet 
på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien 
blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra 
spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. 

Passer for barn fra 2 til 6 år. 
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Det er ikke alltid like enkelt å lære seg og sykle. Det kan bli mye knall og fall, 
men med enkle teknikker blir det raskt lettere og gleden større. Og hvorfor er 
det så viktig å bruke hjelm? Og hvordan bruker du egentlig bremsene? Denne 
boken byr på en morsom og lærerik inngang til mange, fine sykkelturer.

Smarte Små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet 
på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien 
blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra 
spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. 

Passer for barn fra 2 til 6 år.
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opp nye spørsmål. Denne boken byr på en verden full av store og bråkete 
maskiner. Hva er egentlig en gravemaskin? Hvordan brukes en gravemaskin? 
Og hvorfor trenger vi dem? 

Smarte små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og virkelighet 
på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien 
blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra 
spennende å utforske boken. Inneholder fargerike illustrasjoner. 

      Passer for barn fra 2 til 6 år.
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Det er ikke alltid like enkelt å lære seg og sykle. Det kan bli mye knall og fall, 
men med enkle teknikker blir det raskt lettere og gleden større. Og hvorfor er 
det så viktig å bruke hjelm? Og hvordan bruker du egentlig bremsene? Denne 
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på alvor. Smarte, små oppdagere fortjener smarte svar! I denne kvalitetsserien 
blandes læring med lek. Morsomme oppgaver og klaffer gjør det ekstra 
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UNGENE I DYREPARKEN

I denne faktaboken full av flotte fotografier møter vi de yngste 
beboerne i Dyreparken – blant andre ulvevalper, sjiraffunger og 
et kull med lekne tigre. Med lett forståelig faktastoff, skrevet av 
forfatter og barnebokforsker Agnes-Margrethe Bjorvand, egner 
boken seg til både høytlesing og egen lesing. Ledestjernen i 
Dyreparken er møtet mellom mennesker og dyr. De unike bil-
dene i boken bringer de minste leserne tett på dyreungene, og 
teksten speiler Dyreparkens engasjement for å bevare og øke 
bevisstheten om naturens mangfold. Utgis i samarbeid med 
Dyreparken i Kristiansand. 

Om forfatteren: Agnes-Margrethe Bjorvand (f. 1969) er lærer, 
forsker, formidler, forfatter og oversetter. Bjorvand jobber 
til vanlig ved Universitetet i Agder. I 2015 debuterte hun som 
barnebokforfatter med biografien Astrid Lindgren (illustrert av 
Lisa Aisato).

978-82-419-1904-6 
249,– (INNB.)

LANSERING: 21.06.2019
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Agnes-Margrethe Bjorvand
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Lær å dele og gange med morsomme klaffebøker.

Fargerike illustrasjoner og klaffer gjør det morsomt å lære å 
dele og gange. Ved å dra i klaffene kan barna teste seg selv og
enkelt få frem de riktige svarene.

 

MORO MED DELING

GANGETABELLEN

978-82-419-3224-3 
129,– (KART.)

LANSERING: 10.05.2019
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978-82-419-3223-6 
129,– (KART.)

LANSERING: 10.05.2019
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978-82-491-3033-7 
129,– (SPIRAL)

LANSERING: 03.01.19
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978-82-419-3231-1 
129,– (SPIRAL)

LANSERING: 02.01.19
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SKRAP OG TEGN  
ENHJØRNINGER OG HESTER 

SKRAP OG TEGN  
PRINSESSER

Morsomme skrapebøker med spesialpenn.

Ved hjelp av spesialpennen og spesialsidene i disse morsomme 
aktivitetsbøkene kan du skrape frem fargerike heste-, 
enhjørning- og prinsessebilder. Du finner også trinnvise 
tegneinstrukser, en historie som skal fullføres og masse 
drodlesider der du kan bruke dine nye tegneferdigheter.
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• Norges bestselgende merkevare for barn.
• Kaptein Sabeltann har 30-årsjubileum i 2019.
• Ny animasjonsfilm fra Qvisten Animation på høyt inter-

nasjonalt nivå, full av humor og spenning. Stjernelag  
av skuespillere og revitalisering av de kjente sangene.

• Stor aktivitet i Dyreparken i Kristiansand i 
jubileumsåret.

27. september kommer den påkostete animasjonsfilmen 
Kaptein Sabeltann og den magiske diamant på kinoer over 
hele Norge. Dette er Qvistens største satsning noensinne 
- en film spekket med humor og spenning, et stjernelag 
av skuespillere og animasjon på høyt internasjonalt nivå. 
Animasjonsstudioet har tidligere stått bak publikumssuk-
sesser som Dyrene i Hakkebakkeskogen, Flåklypa-trilogien 
og Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin.

Kaptein Sabeltann er Norges mest suksessrike under-
holdningskonsept for barn. I snart 30 år på rad har opp-
setningene om den populære sjørøveren vært landets 
mest besøkte sommerforestilling. Mer enn 1,5 millioner 
teaterbilletter er solgt. Det er solgt rundt 2 millioner 
CD-er. Sangene fra forestillingene strømmes mer enn 
12 millioner ganger i året. I tillegg er det solgt mange 
hundre tusen Kaptein Sabeltann-produkter; bøker, 
sjørøverskuter, figurer, jakker, hatter, sengesett og flagg 
– for å nevne noen. 

Vigmostad & Bjørke lanserer et bredt bokprogram i 
samarbeid med Terje Formoe og Qvisten Animation.  
De to første titlene kommer sommeren 2019. 

KAPTEIN SABELTANN  
– KONGEN PÅ HAVET

Storsatsning på Kaptein Sabeltann i 2019
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Terje Formoe

Terje Formoe

978-82-419-3254-0 
149,– (KART.)

LANSERING: 10.06.2019
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Magnetbok

Myldrebok

978-82-419-1927-5 
199,– (INNB.),!7II2E1-jbjchf!

Bli med og let etter den magiske diamant om bord på Den 
Sorte Dame. Kan diamanten være i byssa til Skalken? Ute 
på dekk, eller i Kaptein Sabeltanns kahytt? Eller er den i 
Kjuttaviga hos Pinky? Med mange morsomme magneter som 
gullmynter, papegøye, rotter, kanoner, skattkiste og sjørøvere. 
Lek med Kaptein Sabeltann og mannskapet hans og let etter 
den magiske diamant!

Finn og tell skjulte diamanter, gullmynter, skattkister, sverd,
pistoler og andre skatter i bildene fra filmen Kaptein Sabeltann
og den magiske diamant. Med falkeblikk kan du oppdage det
som er gjemt i bildene fra apejungelen, om bord i Den Sorte
Dame, på Marmeladene og i landsbyen på Maga Kahns øy. Her
er det mye å bryne seg på for unge sjørøverspirer og små 
tangkvaster.

Alle mann på dekk!

KAPTEIN SABELTANN: 
HVOR ER DEN MAGISKE 
DIAMANT? 

KAPTEIN SABELTANNS 
SKATTKISTE 

LANSERING: 20.06.2019
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PEPPA GRIS:  
LET OG FINN 

Fire små let og finn-bøker i bokbag med borrelås. Gå på 
oppdagelsesferd i Peppas fargerike, myldrende verden. Peppa 
og vennene har det alltid moro sammen, enten de er på 
lekeplassen, i Peppas bursdagsselskap, på tivoli eller på et 
eventyrslott.

978-82-419-3237-3 
199,– (KART. OG PADDET)

LANSERING: 13.01.2019

,!7II2E1-jdcdhd!

4 bøker

MIN FØRSTE PEKE- OG 
LOTTOBOK

978-82-419-3194-9  
149,– (KART.)

PEPPAS MORSOMME 
DAG

978-82-419-3195-6  
149,– (KART.)

PEPPAS STORE 
MYLDREBOK

978-82-419-3196-3  
149,– (KART.)

PEPPAS VERDEN

978-82-419-3197-0 
149,– (KART. OG PADDET)

PEPPA PIG © ASTLEY BAKER DAVIES LTD / ENTERTAINMENT ONE UK LTD 2003.
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FANTORANGEN PUSSER 
TENNENE

978-82-516-9712-5  
149,– (KART.)

FANTORANGEN GÅR 
PÅ DO

978-82-331-2011-5 
149,– (KART.)

FANTORANGEN,  
MIN DAG

978-82-491-3062-7 
149,– (KART.)

978-82-419-3254-0 
149,– (KART.)

LANSERING: 10.06.2019

,!7II2E1-jdcfea!

Fantorangen

Møt Fantorangen kjent fra NRK – Norges  
mest populære kosedyr de 10 siste årene.

Fantorangen har gjemt seg og barna blir aktivisert gjennom 
å åpne klaffer for å finne ham. Verken Pivi, Fantorangens nye 
venn, eller Eddi kan finne ham. Hvor er Fantorangen?

Med klaffer på alle oppslag.

HVOR ER  
FANTORANGEN?
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DA MUMBO JUMBO  
BLE KJEMPESTOR

Jakob Martin Strid

Den danske bestselgerforfatteren Jakob Martin Strid er ute 
med en fabelaktig ny bildebok for de minste.

Ved et uhell kommer Mumbo Jumbo til å spise mysteriesopp, 
og han blir kjempestor. Den eneste som kan gjøre ham liten 
igjen er heksen Baba Jaga. Hun bor i Sibir, 10 000 km borte. 
Men hvem er egentlig Baba Jaga, og hvordan har hun tenkt å 
gjøre Mumbo Jumbo liten igjen? Det blir en farefull reise for 
Mumbo Jumbo og vennene hans.

Om forfatteren: Jakob Martin Strid  (f. 1972) er en dansk for-
fatter og tegneserieskaper. Han er kjent for sin elleville humor 
som får både barn og voksne til å vri seg i latter. Den kjempe-
store pæra er blitt en moderne klassiker og har solgt i nærmere 
100 000 eksemplarer.

978-82-419-1859-9 
249,– (INNB.) ,!7II2E1-jbifjj!

LANSERING: 22.01.2019

MUSTAFAS KIOSK

978-82-516-1832-8 
249,– (INNB.)

DEN UTROLIGE 
BOKA MED 
PÆRELETTE 
OPPGAVER

978-82-419-1652-6 
89,– (HEFTET)

MIMBO JIMBO 
BYGGER ET 
FYRTÅRN

978-82-419-1330-3 
199,– (INNB.)

MIMBO JIMBO 
OG DEN LANGE 
VINTEREN

978-82-516-8641-9 
199,– (INNB.)

MIMBO JIMBO  
BESØKER EN VENN

978-82-516-8292-3 
129,– (INNB.)

MIMBO JIMBO 
OG DE STORE 
ELEFANTENE 

978-82-516-8293-0 
129,– (INNB.)

DEN UTROLIGE 
HISTORIEN OM 
DEN KJEMPESTORE 
PÆRA

978-82-516-6141-6 
299,– (INNB.)

MORMORS GEBISS

978-82-419-1395-2 
249,– (INNB.)

Oversatt av Håkon Viggen
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KUTOPPEN  
KOKEBOK

Lag mat – Dyrk mat – Kjøp smart – Kast mindre

I denne boka får barna enkle og gode oppskrifter på populære 
retter som tomatsuppe, pitapizza med skinke og müsli med 
yoghurt og bær. Her er også oppskrifter på boller, bananbrød,  
jordbæris og blåbærsmoothie. Med denne boka er det gøy å 
lage mat, og enkelt å mestre kjøkkenets gleder!

Oppskriftene er inndelt i vår, sommer, høst og vinter. Lær 
litt om hvordan du kan planlegge innkjøp, og hvordan du kan 
unngå å kaste mat. Hva kan vi bruke gammelt brød, sur melk 
eller brune bananer til? 

KuToppen har sitt utspring i den norske gården. Qvisten 
Animasjon står bak en originalskrevet helaftens spillefilm, 
som hadde premiere høsten 2018. KuToppen er dessuten 
Dyreparkens egen bondegård. Vigmostad & Bjørke utgir et 
bredt bokprogram i samarbeid med Qvisten Animation og 
Dyreparken i Kristiansand. 

978-82-419-1735-6 
299,– (INNB.)

LANSERING: 13.03.2019

,!7II2E1-jbhdfg!
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TROLL: TROLLENE I ERVOD

TROLL: DEN STORE  
AKTIVITETSBOKA MED 
KLISTREMERKER

TROLL: DEN FORBUDTE SKOGEN

Trollene har alltid vært redde for Draugen, for hun 
kan forvandle troll til stein. Her kan du lese om 
hvordan det gikk med Trym da han rotet seg inn 
i den forbudte skogen der den tibeinte Draugen 
holder til.

Kartonert bok med 7 morsomme lyder.

Bli kjent med alle vennene til Trym og Freia i 
Ervodskogen. Her er det både snille, skumle 
og tohodete troll. Kanskje du også vil være en 
trollvenn?

Formet pappbok.

Bli med Trym, Freia, det tohodete trollet Jutul og 
vennene deres i denne fartsfylte aktivitetsboka 
stappfull av klistremerker, oppgaver og moro. Vær 
med på de morsomme aktivitetene, fargelegg de 
nye vennene dine og bruk klistremerkene til å illus-
trere de spennende trollbildene.

Aktivitetsbok med hele 8 sider trollklistremerker!

978-82-419-3199-4  
149,– (KART.)

,!7II2E1-jdbjje!

I SALG

978-82-419-3243-4 
149,– (KART.)

,!7II2E1-jdcede!

978-82-419-3200-7  
99,– (HEFTET)

,!7II2E1-jdcaah!

I SALG

I SALG
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94 BARN OG UNGDOM
FAKTABØKER

NORSK  
SKJØNNLITTERATUR

ISBN 978-82-419-1821-6

,!7II2E1-jbicbg!

Det lå et menneske i bunnen av reservoaret, men hakkespetten hadde 
mistet interessen for lenge siden – selv om mennesket også hadde et 
hode farget i rødt.

Da et lik dukker opp på utendørsscenen til lokalteateret i Tønsberg, 
blir privatetterforsker Olivia Henriksen som alltid svært nysgjerrig. 
Hun akter imidlertid ikke å røre saken.  Absolutt ikke. Tvert imot 
sverger hun på å holde seg unna for ikke å skape vansker for politi- 
kjæresten Torstein Krohn. 

Heldigvis har hun nok annet å fokusere på – en fortvilet ektemann 
frykter at kona er utro, og Olivia tråkker med sedvanlig pågangsmot 
ut i spaningsarbeidet for å forsøke å finne den hemmelige elskeren. 
Raskt viser det seg dessverre at hennes sak har noen fellespunkter 
med drapssaken, og det blir etter hvert vanskelig å forklare Torstein 
hvorfor hun stadig blander seg inn i hans etterforskning.

«Kjølner har også denne gangen skrevet en krim full av humor  

og fornøyelige spark til maktmennesker og høykultur.»  
Elin Brend Bjørhei, VG

Sjarmerende feelgood-krim fra vinner 
av Maurits Hansen-prisen!

«UTMERKET KOSEKRIM» Elin Brend Bjørhei, VG

19 mm.
2

0
0

 m
m

.

-------

-------

-------

-------

SISTE BOK I DEN KRITIKERROSTE 
SERIEN OM RINO CARLSEN

Det er høst i Lofoten. Rino Carlsen sitter og finpusser på 
oppsigelsen da meldingen kommer: En naken, blodig 
mann er funnet fastlenket i et falleferdig fjøs. På veggen 
står det skrevet: «Den som kunne ha forhindret». 

Rino og aspiranten Curt ser saken i sammenheng med en 
tjuefem år gammel dyremishandlingssak. Alt tyder på et 
gjengjeldelsesmotiv.

Samtidig leter den pensjonerte lensmannen Berger Falch 
fram dokumentene i en forsvinningssak fra 1972, som 
har naget ham i alle år. På selveste 17. mai forsvant en 11 
år gammel, syklig jente fra hjemmet. Etterforskningen 
konkluderte med at hun hadde tatt seg ned til sjøen og 
druknet. Men hun ble aldri funnet. Nå som hjertet og hu-
kommelsen er i ferd med å svikte, haster det for Falch å 
finne ut hva som egentlig skjedde med henne.
   Så dukker det opp flere saker.

«Verdig slutt på et verdifullt forfatterskap.» 
Pål Gerhard Olsen, Aftenposten 

«Godt levert!» 
John-Arne Storhaug, Lofotposten

«Solid og godt krimhåndverk.»         
Cathrine Krøger, Dagbladet
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«Frode Granhus er på sitt beste når han akselererer på 
oppløpssiden med en intensitet og oppklaringer som forbauser.

 Og som vanlig holder han oss på pinebenken.»
 John-Arne Storhaug, Lofotposten

«Solid og godt krimhåndverk … I likhet med miljøskildringene,
 er persontegningene treffende og overbevisende.» 

Cathrine Krøger, Dagbladet

FRODE
GRANHUS

-

ISBN 978-00-000-0000-2ISBN 978-82-419-1958-9

rygg: 18 mm forside: 130 mm  trykkes i cmyk + gull foliebakside: 130 mm
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Romanen tar oss med gjennom årstidene i 
Grasse i Provence, mens norske Ingrid lærer 
alt om parfyme.

Ingrid er tjuefem år gammel og mistrives i jobben ved et 
laboratorium i Trondheim. 

I barndomshjemmet finner hun en dag et parfyme orgel i 
kjelleren: en spesiallagd hylle med farens samling av 
parfymeessenser. Hun bestemmer seg da for å reise til 
Grasse i Provence, på jakt etter de skjulte delene av den 
avdøde farens liv. Blant farens ting finner hun spor som 
leder henne til den mystiske Sonja Richard og hennes 
berømte parfymefabrikk. Ingrid får jobb på fabrikken, 
men forteller ikke Sonja hvem hun er. 

I parfymebransjen er det økende konkurranse om å lage 
nye, syntetiske duftmolekyler. Dette skaper uro blant 
innbyggerne i Grasse, som i alle år har levd av sine 
appelsintrær, roser, jasmin og lavendel.

Det bygger seg opp en maktkamp mellom den eldre og den 
yngre kvinnen, som topper seg når Ingrid gjennomskuer 
Sonjas hemmelighet. 

«Walsø er dyktig til å komponere en fortelling. Det er et 
spennende grep å bruke en parfymes oppbygging for å 
strukturere historien om Ingrid. Kunsten å skape en god 
lukt henger sammen med kunsten å lage en god historie.»
elin brænd bjørhei, vg
 
«Feelgood så det holder.»
maria årolilja rø, adresseavisen
 

«At lukten er den sansen som 
ligger nærmest hukommelsen, 
er blitt gjentatt så ofte at det 
er en klisjé. Likevel har Margit 
Walsø klart å komponere en fin 
liten roman av det.»
bjørn gabrielsen, 
dagens næringsliv
 

«En stemningsfull roman om svik, lengsel 
og jakten på essensen i tilværelsen.»

elin brænd bjørhei, vg

ISBN 978-82-419-1905-3

9 7 8 8 2 4 1 9 1 9 0 5 3
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margit walsø 

parfymeorgelet
r o m a n

OMSLAG: STIAN HOLE

SENTER

PUB

LENE LAURITSEN KJØLNER 
INGEN TIL BORDS
978-82-419-1385-3
299,– (INNB.)
978-82-419-1386-0
179,– (E-BOK)
978-82-419-1821-6 
179,– (POCKET)

FRODE GRANHUS
FORSVINNINGEN
978-82-419-1631-1
379,– (INNB.)
978-82-419-1672-4
279,– (E-BOK)
978-82-419-1958-9 
179,– (POCKET)

MARGIT WALSØ
PARFYMEORGELET 
978-82-419-1632-8
299,– (INNB.)
978-82-419-1673-1
199,– (E-BOK)
978-82-419-1905-3 
179,– (POCKET)

TOVE BRAATHEN
EFFEKTEN AV MÅNESKINN  
PÅ NYFALLEN SNØ
978-82-419-1755-4
299,– (INNB.)
978-82-419-1756-1
179,– (E-BOK)
978-82-419-1929-9 
179,– (POCKET)
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«GUTTEN SOM ELSKET RÅDYR ER DEN BESTE I SERIEN SÅ LANGT.» 
Elin Brend Bjørhøi, VG

«… DET ER EN FRAMDRIFT BÅDE I SPRÅKET OG STORYEN HANS SOM GJØR AT MAN IKKE VIL/
MAKTER Å LEGGE FRA SEG BOKA FØR ØYNENE STREIKER. 
Tor Hammerø, NETTAVISEN

«FOR ET DRIV! FOR ET TEMPO! FOR EN SPENNING! FOR NOEN HEIDUNDRENDE OVERRASKELSER!»
Bjørn Bakken, BOKBLOGGER

SAMUEL
BJØRK

DET ER JUL. En eldre mann sitter i bilen sin på vei over 
fjellet. Han får plutselig øye på noe i mørket der fremme og 
får med nød og neppe stoppet. I snødrevet foran ham står 
en liten gutt. Blå på leppene. Med et rådyrhorn på hodet.
 
Fjorten år senere blir en ung jente funnet død i et fjellvann 
ikke langt unna. Jenta er kledd som en ballettdanser. Ved 
bredden står et fotoapparat. I lyngen ved vannkanten ligger 
en side fra barneboka Brødrene Løvehjerte.
 
Mia Krüger jages fortsatt av tvillingsøsterens død. Holger 
Munch har vært ute i permisjon for å ta seg av datteren. 
Sammen dras de inn i denne merkelige og intrikate saken, 
fast bestemt på å finne en snarlig løsning. Men lite vet de.
 
Om hva som snart skal møte dem.
 
Gutten som elsket rådyr er tredje bok i den bestselgende serien 
om Holger Munch og Mia Krüger.

«KLAUSTROFOBISK SPENNING»
Ole Jacob Hoel, ADRESSEAVISEN

NETTAVISEN

TRØNDER-AVISA

BJØRN BAKKEN, 
BOKBLOGGER

ISBN 978-82-419-1920-6

,!7II2E1-jbjcag!

CMYK

roar
ræstad

RAVNENS
    time

juli 1943. det er høysommer i Trondheim da 
en tysk marineo�  ser og hans unge NS-kjæreste 
blir funnet brutalt drept. Tyskerne er allerede 
hevntørste etter luftangrepet mot byen to dager 
tidligere, og nå må noen unngjelde. Statspoliti-
betjent Gabriel Navarseth lever farlig der han 
sjonglerer etterforskningen mellom norsk politi 
og Gestapo. Samtidig som han fortsetter sitt 
arbeid for motstandsbevegelsen, driver norske 
angivere med sitt dødelige dobbeltspill. Hvem 
kan man stole på i slik en tid? 

Gabriels tidligere fl amme dukker opp i byen, og 
sommervarmen blir nesten uutholdelig. 
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D ravnens tim
e ADRESSEAVISEN        ROMSDALS BUDSTIKKE

«… en av de nye store norske 
innen krimsjangeren.»
PETTER HAAKON PETTERSSON, 
ROMSDALS BUDSTIKKE

«Ravnens time er krim av 
ypperste merke, og vi kan 
knapt vente på fortsettelsen.»
ØRJAN GREIFF JOHNSEN, 
ADRESSEAVISEN ,!7II2E1-jbjcee!

ISBN 978-82-419-1924-4

ISBN 978-82-419-1957-2

,!7II2E1-jbjfhc!

GARD    SVEEN
GARD SVEEN

EN FORSVUNNET TENÅRING,  EN DØD SERIEMORDER 
OG EN MAKABER SEKT – TOMMY BERGMANN STÅR 
OVERFOR SIN VANSKELIGSTE SAK
Kort tid etter at trettenårige Amanda forsvinner, 
blir det forbrente liket av det man antar er serie-
morder Jon-Olav Farberg, funnet i Oslo.

Flere måneder senere er Tommy Bergmann den eneste 
som er sikker på at Farberg er i live, og han møter 
ingen forståelse for at han fortsetter å etterforske serie-
morderen. Alene følger han sporene mot Litauen og en 
sekt fra tsartiden som mener at en morder kan frelses 
hvis han lemlester en ung jente født i Værens tegn. 
En jente som Amanda. Eller datteren til Susanne 
Bech, Tommys partner ved Politihuset.

I et tomt hotellrom i Oslos horestrøk finner Susanne 
et kassettopptak av Amanda. På speilet står det 
skrevet med leppestift: Hun skal frelse ham.

«Gard Sveen er en krimforfatter med sans for kraftfulle 
scener, galskap satt i system og gufne hytter som burde 
vært avstengt for godt.»
geir vestad, hamar arbeiderblad

«... beksvart krim med utsøkt fingerspitzgefühl.»
geir tangen, krimforfatter og blogger

FRA VINNEREN AV 
RIVERTONPRISEN 2013 
OG GLASSNØKKELEN 2014

ADRESSEAVISEN

MOSS AVIS

STAVANGER
AFTENBLAD

OM

Den tretten år gamle guten ser ein vaksen mann gå 
avkledd på ein varm dag. Det vekker ei spenning som er 
nok til å skjøne at tiltrekkinga går i «feil lei». Kva skal no 
skje med odelen, den ætteplikta som er planta så djupt i 

han, og kva med den nedervde omsorga for dyra? 
Alt kan slutte med han.

� nna kyrkjedøra i meg er ei sterk og sår forteljing om å vekse opp på 
landsbygda i ei tid då det å vera homo� l var enda meir skambelagt enn 
i dag. Det handlar om å vera vennelaus og om sosial skade. Det handlar 
om å vera seg sjølv der ein bur, og om å � nna og få leva med den store 

kjærleiken. Det er ei forteljing gjennomsyra av bondens kjærleik til gard, 
jord og dyr, ein kjærleik like sterk alle dagar gjennom året.

«Når siste side er vendt, går du straks 
tilbake til start og leser boka en gang til.»

fredrik wandrup, dagbladet«Moden debut om å oppdage seg selv.»
fredrik wandrup, dagbladet

«Forfatteren har lyktes svært godt med å åpne 
dører inn mot hverdagens hellige rom.»
fartein horgar, adressa

FINNA KYRKJEDØRA I MEG
Per Helge Genberg

SAMUEL BJØRK
GUTTEN SOM ELSKET RÅDYR 
978-82-419-1503-1
379,– (INNB.)
978-82-419-1504-8
279,– (E-BOK)
978-82-419-1920-6 
179,– (POCKET)

ROAR RÆSTAD
RAVNENS TIME
978-82-419-1360-0
369,– (INNB.)
978-82-419-1361-7
179,– (E-BOK) 
978-82-419-1924-4 
179,– (POCKET)

GARD SVEEN
BLOD I DANS 
978-82-419-1153-8
349,– (INNB.)
978-82-419-1155-2
179,– (E-BOK)
978-82-419-1957-2 
179,– (POCKET)

PER HELGE GENBERG
FINNA KYRKJEDØRA I MEG
978-82-419-1597-0
299,– (INNB.)
978-82-419-1598-7
249,– (E-BOK)
978-82-419-1959-6 
179,– (POCKET)
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OVERSATT 
SKJØNNLITTERATUR

Safirhandlerens 
enke

Safirhandlerens enke

Et ekteskap bygget på løgner. 
En historie om kjærlighet og svik.  

Ceylon, 1935. Louisa Reeve er datteren til 
en fremstående britisk safirhandler. Hun 
og ektemannen Elliot, en sjarmerende og 

eventyrlysten forretningsmann, er et par som 
ser ut til å ha alt. Bortsett fra det de ønsker 

seg mest av alt – et barn.

Mens Louisa strever med å takle de følelsesmessige 
utfordringene, blir Elliot mer og mer fraværende. 
Han tilbringer mye av tiden på en nærliggende 
kanelplantasje. Da Elliot plutselig dør, forsøker 

Louisa å finne ut hva som skjedde. Hun oppdager 
hva ektemannen skjulte for henne, og det hun får 

vite, snur opp ned på livet hennes.

 Håndplukket av
Richard & Judy Book Club

SUNDAY TIMES BESTSELGER
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Fra den 
bestselgende 

forfatteren 
av Til  vi se s igje n

ISBN 978-82-419-1711-0

,!7II2E1-jbhbba!

«Nydelig …
Dette er

Dinah Jefferies
på sitt beste.»
Lucinda Riley

560 000
fornøyde

lesere

SUKSESSFORFATTEREN AV POTENSGIVERNE

Majken  
minerydder

I

«Helt perfekt.»
Ystads Allehanda

560 000
fornøyde

lesere

SUKSESSFORFATTEREN AV POTENSGIVERNE

Majken  
minerydder

I

«Helt perfekt.»
Ystads Allehanda

560 000
fornøyde

lesere

SUKSESSFORFATTEREN AV POTENSGIVERNE

Majken  
minerydder

I

«Helt perfekt.»
Ystads Allehanda

560 000
fornøyde

lesere

SUKSESSFORFATTEREN AV POTENSGIVERNE

Majken  
minerydder

I

«Helt perfekt.»
Ystads Allehanda

560 000
fornøyde

lesere

SUKSESSFORFATTEREN AV POTENSGIVERNE

Majken  
minerydder

I

«Helt perfekt.»
Ystads Allehanda
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ISBN 978-82-419-1883-4

Den femte boken i Helen Grace-serien.

Etterforsker Helen Grace er ikke ukjent med tragedier. Men når 
de finner et lik i en nattklubb i Southampton, går hendelsen 
hardt inn på henne. Hun skjuler den personlige forbindelsen 
hun har til offeret – og jobber dag og natt for å finne gjernings-
personen. 

Morderen slår til igjen, og etterforskningen begynner å tære 
både på Helen Grace og de andre i teamet. For Helen er valget 
hun står overfor, umulig. Skal hun bekjenne dobbeltlivet sitt og 
med det miste kontroll over saken? Eller skal hun fortsette å 
skjule det hun vet og risikere å bli trukket inn?

Hva hun enn gjør, vil ikke morderen gi seg før sannheten har 
kommet for en dag. Det finnes en skjebne verre enn døden. 

«Et drivende, godt plott, en etterforskningskrim og thriller 
som garantert blir en ny bestselger.» 
Huffington Post

«Grusomt realistisk, medrivende og nådeløs.»
Sunday Sport
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Britisk 
bestselger

«Veldig bra.»
Gunnar Gran, Stavanger Aftenblad

 
«En upretensiøs guilty pleasure-sidevender.»

Aslak Nore, Aftenposten

DET FINNES EN SKJEBNE VERRE ENN DØDEN …

Kan
man dø 

to ganger?
En roman om en forbrytelse

«Det er bare å lene seg 
tilbake og nyte historien.»

AFTONBLADET 

«En av Leif GW Perssons 
aller beste.»

TIDNINGEN KULTUREN

Sjøspeideren Edvin settes i land på en holme i Mälaren 
for å plukke sopp. I stedet finner han en halvt begravd 
hodeskalle. Selv om Edvin bare er ti år, skjønner han 
umiddelbart hva han skal gjøre. Han legger kraniet i 
en plastpose, stikker av fra speiderleiren og drar rett 
hjem og banker på døren til naboen – kriminalkommisær 
Evert Bäckström. 

«Det merkes at Leif GW Persson nyter å skrive. Han gjør 
det effektivt, smidig og humoristisk.»

SVENSKA DAGBLADET

«Det er god personkarakteristikk, humor og intelligens, 
det er nerve, flyt og spenning i beretningen, og 
den oppleves som en ikke usannsynlig historie fra 
virkeligheten.» 

DALA-DEMOKRATEN

Leif G.W. Persson har opp gjennom 
årene mottatt en rekke priser for sitt 
fremragende forfatterskap. Han debuterte 
så tidlig som i 1978 med den etter hvert 
legendariske Grisefesten. I 1991 ble han 
utnevnt til professor i kriminologi ved 
Rikspolisstyrelsen i Stockholm. Han er 
stadig i media i egenskap av krimekspert.

«Bare for å si det med en gang: Dette 
er en av forfatterens mest vellykkede 
bøker. … Leif GW Persson må ha kost 
seg når han skrev denne boken. Og det 
beste med det er at leseren også koser 
seg.»

ÖSTGÖTA 

CORRESPONDENTEN 

«En skikkelig skribent med et suverent 
lett håndlag.»

TRELLEBORGS  

ALLEHANDA
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DINAH JEFFERIES
SAFIRHANDLERENS ENKE
978-82-419-1711-0 
179,– (POCKET)
978-82-419-1914-5
149,– (E-BOK)

KARIN BRUNK HOLMQVIST
MAJKEN MINERYDDER
978-82-419-1516-1
299,– (INNB.)
978-82-419-1517-8
179,– (E-BOK)
978-82-419-1883-4 
179,– (POCKET)

M. J. ARLIDGE
NEI, NEI GUTT
978-82-419-1345-7
379,– (INNB.)
978-82-419-1639-7
179,– (E-BOK)
978-82-419-1884-1 
179,– (POCKET)

LEIF G.W. PERSSON
KAN MAN DØ TO GANGER?
978-82-419-1510-9
399,– (INNB.)
978-82-419-1640-3 
279,– (E-BOK)
978-82-419-1970-1 
199,– (LYDBOK)
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KATE MORTON er en av verdens mest 
folkekjære forfattere og har i løpet av fem 
utgivelser nådd milepælen mer enn 10 
millioner solgte bøker på verdensbasis.  
Hun er utgitt på 32 språk, i 39 land. 

KATE
MORTON

KLOKKEMAKERENS 
 DATTER

«Morton skriver en page-turner med en slik letthet at du 
kan forsvinne inn i universet hennes i dagevis.»

The Pool

HUSET VED INNSJØEN (2016): 

«Det er ikke uten grunn at Kate  
Morton er blitt en av verdens bestselgende 
forfattere. Som med de tidligere bøkene 

hennes, glir språket lett, og sidene  
nærmest fyker unna mens du leser.»

Kamille

HEMMELIGHETER (2013):

«Hennes evne til å rulle opp spennende og 
intrikate drama er fremdeles imponerende. 

Kombinert med saftige og barokke  
miljøskildringer gir dette forførende  

underholdningslesning.»
May Grethe Lerum, VG

EN SVUNNEN TID (2011):

«Ingen tvil om at Kate Morton har  
overgått både egne og andres suksesser 

med sin tredje roman.»
May Grethe Lerum, VG

DEN GLEMTE HAGEN (2009):

«En sikker vinner.» 
Cathrine Krøger, Dagbladet 

«En leseopplevelse av de sjeldne.»
Anette Torjusen, Fredrikstad Blad

TILBAKE TIL RIVERTON (2008):

«En besettende leseopplevelse.»
Jorid Mathiassen, Bok & Samfunn

Ingen husker mitt egentlige navn. 
Ingen andre vet hva som skjedde den sommeren.

Sommeren 1862 skal en gruppe unge kunstnere, med den 
lidenskapelige og talentfulle Edward Radcliffe i spissen, tilbringe 
en sommer i Birchwood Manor i Oxfordshire. Innen sommeren 
er over, har en kvinne mistet livet på dramatisk vis, mens en 
annen kvinne er savnet. Et unikt arvestykke er også borte. Edward 
Radcliffes liv ligger i ruiner. 

Over 150 år senere oppdager Elodie Winslow, en ung arkivar 
i London, en skulderveske inneholdende to gjenstander som 
tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre: et sepiafarget 
fotografi av en slående vakker kvinne i viktorianske klær, og en 
skissebok med en tegning av et hus som ligger ved en elv.   

Hvorfor føles Birchwood Manor så kjent for Elodie? Og hvem er 
kvinnen på fotografiet?

Klokkemakerens datter er en historie om mord, mysterier og tyveri; 
om kunst, kjærlighet og tap. Og gjennom hele beretningen f lyter 
stemmen til en kvinne som står utenfor tiden. Navnet hennes er 
glemt, men hun har sett det hele utfolde seg: Hun er Birdie Bell, 
klokkemakerens datter. 

«Morton vet hvordan hun på besnærende vis skal avsløre 
hemmeligheter og drama.»

Sunday Telegraph

My real name,
no one remembers.

The truth about that summer,
no one else knows.KATE M
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ISBN 978-82-419-1779-0

Foto ©
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Åttende bok i serien Det store århundret

1970-tallet. Venstrebølgen fra 1968 blir nærmest som en idyll 
å regne i sammenligning med den krigen som vokser frem 
mellom Europas sikkerhetstjenester og en stadig mer splittet 
venstrebevegelse. Det blir bokstavelig talt et spørsmål om liv 
eller død.

Eric Letang arbeider om dagen som advokatfullmektig ved 
Henning Sjöstrands legendariske advokatbyrå. Men på nettene 
og fritiden inngår han i en hemmelig sikkerhetstjeneste – innen 
den delen av venstrebevegelsen som forsøker å organisere 
forsvaret mot en stadig mer aggressiv statlig fi ende. 

Hans store kjærlighet, Gertrude, jobber som advokat i Hamburg, 
hvor klimaet dag for dag blir mer brutalt. Hun opplever at ven -
nene fengsles eller blir drept, én etter én. 

I Sverige arbeider statens hemmelige agenter etter vesttyske 
prinsipper for å forsøke å provosere frem en åpen konfronta-
sjon mellom «terrorister» og staten. For motstandsbevegelsen 
Eric Letang inngår i, utvikler katt og mus-leken seg til et stadig 
farligere spill. 

Samtidig vokser Lauritzen-slekten og en ny generasjon kommer til.

«Serien har vært en alltid underholdende, ofte opplysende tidsreise. 
(…) De som dreper drømmer, sover aldri regner jeg som en av 
seriens beste.»
Arbetarbladet

«Lavmælt humoristisk og en lekende selvdistanse.»
Svenska Dagbladet

«Muskuløst underholdende.»
Sydsvenskan

«Som historisk krønike er den svært overbevisende.»
BTJ

«Jan Guillous 
nye roman 

er virkelig god.»
Expressen

«Imponerende.»
Dagens Nyheter

Allan Karlsson sitter på Bali og teller ned til sin hundreogførste 
fødselsdag. Han har det like kjedelig nå som den gang han klatret 
ut gjennom vinduet på gamlehjemmet ett år tidligere. Vennen 
Julius gjør sitt beste for å pigge ham opp. 

Julius bestemmer seg for å gi Allan en luftballongtur over øya på 
fødselsdagen og ta med et par fl asker champagne. Da Allan får 
vite om planen, dobler han mengden champagne, for tenk om det 
blir vindstille der oppe i luften? 

Skjønt det blir det ikke. Vinden blåser dessuten feil vei, samtidig 
som fortøyningen til ballongen løsner.  

Allan, Julius og champagnen farer i vei og krasjlander midt i Det 
indiske hav. De to mennene duver omkring i kurven som snart 
begynner å ta inn vann. Julius trøstedrikker rett fra fl asken, 
de skal jo uansett snart dø. Da han i tillegg klarer å sende 
nødblusset ned i havet istedenfor motsatt vei, er virkelig alt håp 
ute. 

Eller? 

Allan er nå engang Allan. Det fi nns et nødbluss til. Og et lasteskip 
langt der borte i det fjerne. Nordkoreansk. Ute i hemmelig ærend. 

I Hundreogettåringen som tenkte at han tenkte for mye tar Allan 
Karlsson oss med på en reise gjennom hele verdens galskap. 
I sentrum for det hele står kjernevåpenopprustningen, 
maktkampen verdenslederne imellom, dumhet og faenskap. 
Underveis stikker han kjepper i hjulene for Kim Jong-un, 
Donald Trump, Vladimir Putin, Angela Merkel og en svensk 
utenriksminister som lurer på om alt dette virkelig hender. Allan 
navigerer seg frem ved hjelp av sin kjæreste eiendel – nettbrettet. 
Der fi nner han alt han behøver å vite, og enda mer som han godt 
kunne ha klart seg uten. 

Hundreåringen 
er tilbake - i 
knallform!,!7II2E1-jbiigf!

ISBN 978-82-419-1886-5

«Intelligent 
og sjarmerende.» 

Cathrine Krøger, Dagbladet

«En skrøne med høy 
humorfaktor og like høy 

underholdningsverdi.» 
BTJ

JONAS JONASSON 
HUNDREOGETTÅRINGEN SOM  
TENKTE AT HAN TENKTE FOR MYE
978-82-419-1749-3
379,– (INNB.)
978-82-419-1750-9
179.– (E-BOK)
978-82-419-1886-5 
179,– (POCKET)
978-82-419-1797-4 
299,– (LYDBOK)

KATE MORTON
KLOKKEMAKERENS DATTER 
978-82-419-1779-0
299,– (INNB.)
978-82-419-1780-6
199,– (E-BOK)
978-82-419-1887-2 
179,– (POCKET)
978-82-419-1798-1 
299,– (LYDBOK)

JAN GUILLOU
DE SOM DREPER DRØMMER,  
SOVER ALDRI 
978-82-419-1740-0
379,– (INNB.)
978-82-419-1748-6
279,– (E-BOK)
978-82-419-1888-9 
179,– (POCKET)
978-82-419-1796-7 
299,– (LYDBOK)
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SAKPROSA  

LAURENCE REES
AUSCHWITZ
978-82-827-1008-4
199,– (POCKET)

LAURENCE REES
NAZISTENE
978-82-827-1001-5
199,– (POCKET)

HERMAN LINDQVIST 
NAPOLEON
978-82-827-1005-3
199,– (POCKET)

HERMAN LINDQVIST 
REVOLUSJON!
978-82-827-1000-8
199,– (POCKET)

«Et viktig bidrag til vår forståelse av den annen verdenskrig … Rees’ 
store vilje til å forstå mentaliteten hos leirens SS-administrasjon og 
SS-vakter skyldes ikke bare en lidenskapelig nysgjerrighet, men også 
en intellektuell ærlighet som emnet sårt trenger.» 
Antony Beevor

 «Les denne boken! Den handler (dessverre) om mennesket. Om 
oss selv.»
Yngvar Ustvedt, VG

«Førsteklasses om Auschwitz. Strålende dokumentarbok som også 
oppsummerer nyere forskning.»
Espen Søbye, Dagbladet

«Boken er smertefull lesning, som en slik bok skal være.»
Trond Berg Eriksen, Morgenbladet

LAURENCE REES er forfatter og produsent for en 
rekke historiske dokumentarserier i BBC TV. Han 
har skrevet flere bøker om annen verdenskrig, bl.a. 
The Nazis – A Warning from History (norsk utgave: 
Nazistene, 2006), Horror in the East (norsk utgave: 
I keiserens navn, 2008), World War Two: Behind 
Closed Doors (norsk utgave: Bak lukkede dører, 
2009) og Hitler’s Charisma (norsk utgave: Adolf 
Hitler – Ondskapens karisma, 2012).
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LAURENCE REES

AUSCHWITZ
Nazistene og den endelige løsningen

«Les denne boken!» 
VG

ISBN 978-82-827-1008-4

,!7II2I2-hbaaie!

LAURENCE REES

NAZISTENE

LAURENCE REES’ BOK ER BESKREVET som et nybrottsarbeid når 
det gjelder vår forståelse av Adolf Hitler og hans bevegelse. Boken går 
rett inn til kjernen av de vanskeligste spørsmålene angående Tyskland 
og nazismen. Rees hevder at man i for stor grad har vært opptatt av 
personen Hitler – noe som har vært en slags sovepute for tyskerne: 
De ble forført av sin fører og kunne derfor ikke noe for at det gikk som 
det gikk. Rees viser oss et mye mer skremmende bilde, nemlig en 
massiv tysk frivillighet og en utbredt trivsel under naziregimet. 

 «Mye tyder på at Rees’ bok fortjener den dom den har fått i deler av 
verdenspressen: En av de beste dokumentarskildringer som finnes.» 
Yngvar Ustvedt, VG

«En grundig og informativ fremstilling av veien inn i katastrofen.»
Odd-Bjørn Fure, tidligere direktør ved Holocaust-senteret

«Jeg vil på det varmeste anbefale denne boken. Laurence Rees har 
gjort et glimrende arbeid for nok en gang å minne oss om hva na-
zismen var og hvordan man alltid må være på vakt for å hindre at 
historien skal gjenta seg.»
Arnfinn Moland, tidligere direktør ved Norges Hjemmefrontmuseum

LAURENCE REES er forfatter og produsent for en 
rekke historiske dokumentarserier i BBC TV. Han 
har skrevet flere bøker om annen verdenskrig, bl.a. 
Auschwitz – The Nazis and the ‘Final Solution’ (norsk 
utgave: Auschwitz – Nazistene og den endelige løs-
ningen, 2006), Horror in the East (norsk utgave:  
I keiserens navn, 2008), World War Two: Behind 
Closed Doors (norsk utgave: Bak lukkede dører, 
2009) og Hitler’s Charisma (norsk utgave: Adolf 
Hitler – Ondskapens karisma, 2012).
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«En av de beste  
dokumentarskildringer  
som finnes.» 
VG

ISBN 978-82-827-1001-5

,!7II2I2-hbaabf!

HISTORIEN BEGYNNER PÅ KORSIKA og slutter på Sankt Helena. 
Dette er beretningen om den fattige korsikanske patrioten, den unge, 
lidenskapelige elskeren og brevskriveren som ville bli forfatter eller 
vitenskapsmann, men som ble revet med i den franske revolusjons 
virvelstormer, grep sjansen da den bød seg og ble sin tids mektigste 
mann. Hvordan var dette mulig? Hva var det som drev ham da han for 
mer enn to hundre år siden satte keiserkronen på sitt eget hode? Var 
det storhetsvanvidd, eller den logiske konsekvens av hans lysende 
militære seire?

«Velformulert, veldokumentert og avgjort leseverdig ett-binds bio-
grafi som får med seg det viktigste i denne utrolig action-pregede 
livshistorien.» 
Erik Bjørnskau, Aftenposten

 «Et storverk – ikke bare om kriger og keisere, men også om kjær-
lighet, vitebegjær, byggende virksomhet. En murstein, ja vel – men 
en lærerik og underholdende sådan. Et blinkskudd!»
Yngvar Ustvedt, VG

«Som populærhistorisk prestasjon er hans Napoleon-bok ganske ene-
stående. Noe å fordype seg i på kvelder hvor høstmørket senker seg.»
Gunder Andersson, Aftonbladet

HERMAN LINDQVIST (f. 1943) har yrkesbakgrunn 
som journalist og krigskorrespondent. Siden 1990 
har han vært forfatter på heltid og er i dag en av 
Sveriges mest leste. Han har utgitt omkring femti 
bøker. På norsk foreligger Columbus (2006), Revo-
lusjon! (2007), Madame de Pompadour (2009), 
Karl Johan (2010), Historien om Spania (2011), 
Solkongen (2011) og Axel von Fersen (2012).

H
E

R
M

A
N

 L
IN

D
Q

V
IST

N
A
P
O
LEO

N HERMAN LINDQVIST

NAPOLEON

«Et blinkskudd»
VG

ISBN 978-82-827-1005-3
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HERMAN LINDQVIST

REVOLUSJON!
Frankrikes blodige år
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Frankrikes blodige år

«… like levende og 
spennende fortalt 
som noen roman.»
Stavanger Aftenblad

I REVOLUSJON! forteller Herman Lindqvist den dramatiske historien 
om Frankrikes blodige år fra 1789 til 1799. Få perioder i vår historie 
har hatt slik betydning som dette tiåret. Revolusjonen, og krigene 
som fulgte, kom til å påvirke livet til flere hundre millioner mennes-
ker i hele Europa – og i forlengelsen også i Amerika, Afrika og Asia. 
Lindqvist skriver levende og engasjert om menneskene som var aktø-
rer under revolusjonen, bl.a. Robespierre, Danton, Marat, Mirabeau, 
Marie-Antoinette og Ludvig 16.

«Min hensikt er å skrive en historiebok for alle som sov i historie-
timene og som aldri har lest en historiebok. Jeg vil fortelle om den 
franske revolusjonen for vanlige lesere slik historien aldri er blitt for-
talt før.»
Herman Lindqvist

«Lindqvist skriver konsist og fengslende og ofte med en tørr lakonisk 
humor som liver opp det meste i et tragisk hendelsesforløp. Det hele 
er like levende og spennende fortalt som noen roman.»
Erik Lodén, Stavanger Aftenblad

HERMAN LINDQVIST (f. 1943) har yrkesbakgrunn 
som journalist og krigskorrespondent. Siden 1990 
har han vært forfatter på heltid og er i dag en av 
Sveriges mest leste. Han har utgitt omkring femti 
bøker. På norsk foreligger Napoleon (2004) Colum-
bus (2006), Madame de Pompadour (2009), Karl 
Johan (2010), Historien om Spania (2011), Solkon-
gen (2011) og Axel von Fersen (2012).

ISBN 978-82-827-1000-8
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ROBIN SCHAEFER

MONIKA-
SAKEN

Norgeshistoriens største politiskandale

ISBN 978-82-419-1948-0
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Dette er en historie om en etterforsker og hans samvittighet – 
og en av de største politiskandalene i Norge noensinne.

Åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død hjemme, 
men politiet henla etter hvert saken som selvdrap.

Politioverbetjent Robin Schaefer varslet ledelsen om at 
dødsfallet kunne være et drap, men fi kk nei til gjenopptagelse 
av saken. Ikke lenge etter fi kk han klar beskjed om å holde seg 
unna saken og ble kritisert av toppledelsen på et fellesmøte.

Dette er historien om kampen Robin Schaefer førte for å få 
gjenopptatt etterforskningen. Kampen holdt på å knuse ham, 
men tre år etter drapet pågrep politiet Donatas Lukosevicius, 
som Schaefer hadde utpekt som mulig gjerningsperson. 

I 2016 ble Donatas dømt til 18 års sikring for drapet på 
Monika.

...............

«… en totalt avslørende dagbok … en god skildring av 
ensomheten til en som våger å utfordre systemet.» 

 Sven Egil Omdal, Bergens Tidende

Bergensavisen

«En enkelt mann, drevet av sin samvittighet,
var den eneste som stilte opp for Monika, den 

åtte år gamle jenten som ble funnet død.»
Hanne Skartveit, VG

BERGSVEINN BIRGISSON
DEN SVARTE VIKINGEN
978-82-419-1990-9
179,– (E-BOK)
978-82-419-1825-4
179,– (POCKET)

ROBIN SCHAEFER
MONIKA-SAKEN
978-82-419-1129-3
379,– (INNB.)
978-82-419-1162-0
149,– (E-BOK)
978-82-419-1948-0
179,– (POCKET)

B. MIREE ABRAHAMSEN
DET VILLE ØSTEN
978-82-814-3414-1
399,– (INNB.)
978-82-814-3415-8
99,– (E-BOK)
978-82-419-1947-3 
179,– (POCKET)DET VILLE ØSTEN

B. MiRee Abrahamsen

En innføring i klassisk
sibirofili

,!7II2E1-jbjehd!
ISBN 978-82-419-1947-3

«Med smilende alvor tegnes et engasjert, informa� vt bilde
av Russland.»

Steinar Sivertsen, Stavanger A� enblad

– Dette er dikij vostok – det ville østen, og slik lever altså vi. Slapp av. Ta deg 
et glass vin! Ikke vær så nervøs, det er ikke bra for blodtrykket ditt. Kom igjen, 
så drikker vi for helsen din! ler fyren.

Jeg, på min side, tenker at det er sannelig ikke «østen» som er det villeste 
her omkring. 

I denne originale villmarksodysseen blir vi kjent med et storslagent galleri 
av tenkelige og utenkelige fi gurer i tenkelige og utenkelige situasjoner 
hvor tragedie og komikk blandes friskt. Den uvanlige ferden starter med 
den transsibirske jernbane i Moskva, deretter med all mulig transport 
gjennom grandiose landskap, til falleferdige rønner, til fjerne Altaj – alt 
for å fi nne den bortkomne Ljonja, en sibirsk boksemester og en venn – 
hvis vennskap mellom to motsatte kjønn er mulig, da.

Romanen tegner et uforglemmelig bilde av Russland – slik du aldri vil 
fi nne landet beskrevet i nyhetene.

«En morsom bok, skrevet med innlevelse, forståelse og kunnskap.» 
Helge Baardseth, Vagaband

«Abrahamsens reiseopplevelser er forfriskende lesning.» 
Erle Marie Sørheim, Dagbladet

DET VILLE ØSTEN
B. MiRee Abrahamsen

OPPDATERT  VERSJON Nye deler, nye foto

«I � llegg � l å bli underholdt, provosert og engasjert, 
blir man også li�  klokere.»

May Grete Lerum, VG
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RICK RIORDAN
MAGNUS CHASE OG GUDENE FRA 
ÅSGARD 3 – DE DØDES SKIP
978-82-419-1583-3
299,– (INNB.)
978-82-419-1619-9
179,– (E-BOK)
978-82-419-1923-7
179,– (POCKET)

RANSOM RIGGS
SJELENES BIBLIOTEK
978-82-419-1376-1
299,– (INNB.)
978-82-419-1569-7
179,– (E-BOK)
978-82-419-1921-3
179,– (POCKET)

JESSICA TOWNSEND 
INGENLUND: MORRIGANS  
FORBANNELSE
978-82-419-1551-2
299,– (INNB.)
978-82-419-1552-9
199,– (E-BOK)
978-82-419-1854-4
299,– (LYDBOK)
978-82-419-1978-7
179,– (POCKET)

DE DØDES SKIP

OG GUDENE FRA ÅSGARD

DE DØDES SKIP

OG GUDENE FRA ÅSGARD

NY SPENNINGSBOK FRA BESTSELGERFORFATTEREN
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«En nervepirrende og tilfredsstillende
avslutning på Riggs’ serie.»

School Library Journal

«Fans vil bli oppslukt av denne merkverdigste
historien av dem alle.»

Booklist

ISBN 978-82-419-1921-3

,!7II2E1-jbjcbd!

En gutt med eksepsjonelle evner. 

En hær av blodtørstige monstre.

En legendarisk kamp for fremtidens 
merkverdigheter.

Tiden renner ut for de merkverdige barna. Med en farlig gærning 
på frifot og deres elskede Miss Peregrine i fare, må Jacob og 
Emma iverksette en dristig redningsoperasjon. På sin reise bak-

over i tiden møter de både nye allierte og større farer enn noensinne. 
Til slutt ankommer de slummen Devil’s Acre, stedet der skjebnen til all 
verdens merkverdige barn vil avgjøres – én gang for alle.

Sjelenes bibliotek er den tredje boka i trilogien om Miss Peregrines merk-
verdige barn – de bestselgende bøkene som blander fantasy, spenning og 
unike historiske fotografi er i en uforglemmelig leseopplevelse.
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