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I alle år har bygdefolket sett med mistro på Ane Solingen, 
kvinnen med de uvanlige øynene. Men sammen med kjæres-
ten Hans har hun funnet lykken på en liten plass dypt inne i 
skogen. Etter at han omkommer i en ulykke og hun finner ut at 
hun venter barn, må hun inn til bygda for å få hjelp.

Møtet med sambygdingene blir bedre enn hun hadde fryktet. 
Særlig en prest møter henne med vennlighet. Han aner en 
musikalitet i henne og gir henne en spesiell gave. Et instru-
ment hun umiddelbart kjenner en dragning mot. Hun finner 
trøst i musikken og får livsgleden tilbake. Nyter dagene og ser 
sønnen vokse til en frisk og glad gutt.

Så en dag rammer en ny ulykke den lille koieplassen. Denne 
gangen er det noe Ane kan gjøre; det vil kreve store endringer 
og enorm indre styrke – men hun er villig til å ofre alt for det 
viktigste i livet.

Laila Brenden (f. 1956) har hatt enorm suksess med sine 
romanserier fra Hemsedal og Bøverdalen, bøker som samlet er 
trykket i millionopplag. Brenden har bakgrunn som redaktør 
og har utgitt flere faktabøker. Hun er fra Oslo og bor nå på 
Jessheim.

978-82-419-1701-1 
299,– (INNB.)

978-82-419-1702-8 
149,– (E-BOK)

978-82-419-5087-2 
299,– (LYDBOK)

,!7II2E1-jbhabb!
LANSERINGSMÅNED: AUGUST

TONER FRA  
EN STILLE SKOG 

Nydelig historisk roman fra en av Norges mest 
populære forfattere. 

Laila Brenden
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Laila Brenden har skrevet en 
uforglemmelig fortelling om  

viktigheten av vennskap – og om 
aldri å gi opp håpet.
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RITUALER
Kristin Hauge

Ritualer er en dypt menneskelig roman om kunsten å leve 
og kunsten å dø.

Handlingen utspiller seg over få dager, og vi følger tretti år 
gamle Ally og de skilte foreldrene Viktor og Harriet. Ally er 
på vei hjem fra utenrikstjeneste i Afghanistan, Viktor får en 
urovekkende beskjed hos legen og Harriet forbereder store 
endringer i livet sitt. Nå står de overfor hvert sitt livsvalg.  
Vil valgene de tar føre dem lengre fra hverandre?

Hva gjør vi når døden puster oss i nakken? Når vi ikke klarer 
å snakke sammen om de viktigste tingene? Ritualer kan binde 
mennesker sammen, men hva slags ritualer kan hjelpe oss når 
de gamle forsvinner?

Kristin Hauge (født 1958) har vært diplomat for norsk utenriks- 
tjeneste ved ambassadene i Kabul og Khartoum. Hun er i dag 
ansatt i Norad. Hun debuterte med den kritikerroste novelle- 
samlingen Tiggerne i 2018. Kristin Hauge er født og bosatt i 
Oslo.

«Knalldebut.»
KJETIL RØED, VÅRT LAND

«Glimrande 
novelledebut.»
MARTA NORHEIM, NRK

978-82-419-5011-7 
379,– (INNB.)

978-82-419-5012-4 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jfabbh!
LANSERINGSMÅNED: AUGUST

TIGGERNE

978-82-419-1774-5 
349,– (INNB.)

978-82-419-1775-2 
229,– (E-BOK)
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«Det er ei glede å lese noveller om folk som ikkje 
liknar meg på stader der eg aldri har vore, men 

som likevel engasjerer. Eg les gjerne fleire noveller 
av Kristin Hauge.»
MARTA NORHEIM, NRK

OM DEBUTEN TIGGERNE
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JEG VIL HELST IKKE 
VÆRE HER

Mikkel Vika

Lysende noveller om oppvekst og ungdomstid.

Jeg vil helst ikke være her handler om å vokse opp blant rekkehus 
og plattinger, LEGO-byer og hjørnesteinsbedrifter på Kaldnes i 
Tønsberg. Om skiftende familiekonstellasjoner, snirklete veier, 
vennskap og famlende kjærlighet. Hvordan ble vi de vi er?

Vi følger den samme gutten gjennom barndom og ungdomsår, 
og hans møter med andre i boligfeltet Solnedgangen. Slik kan 
novellene også leses som en kollektivroman fra nittitallet.

Mikkel Vika (f. 1985) er utdannet samfunnsviter og jobber som 
saksbehandler i Patentstyret. Han har tidligere vært praktikant 
ved Norges ambassade i Estland. Vika debuterte med novelle- 
samlingen Nowa Huta i 2016. Mikkel Vika er fra Tønsberg og 
bor på Nesodden.

978-82-419-5036-0 
339,– (INNB.)

978-82-419-5038-4 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jfadga!
LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

NOWA HUTA

978-82-419-1215-3 
299,– (INNB.)

978-82-419-1216-0 
179,– (E-BOK)
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«Jeg tenker på de brede fabrikkportene. Hvordan 
ingenting er for alltid, arbeiderne tror de fullender 
en fullkommen plan. Leninverkets stålarbeidere, 
tinn soldater som strømmer til fra fjerne landsbyer 
for å ta del i utopien.»

Nowa Huta er en novellesamling om menneske
skjebner i flere østeuropeiske land og kampen 
for å overleve i kjølvannet av kommunismens fall. 
Nowa Huta, eller «det nye stålverket», er navnet 
på en arbeiderbydel i Kraków, et kommunistisk 
propagandaprosjekt.

Mikkel Vika ble født i 1985. Han vokste opp i 
Tønsberg og bor i dag på Nesodden. Mikkel 
Vika er utdannet samfunnsviter, arbeider som 
saks behandler i Patentstyret, har tidligere 
vært redaksjonsassistent i Bergensavisen og 
praktikant ved Norges ambassade i Estland. 
Nowa Huta er hans første bok. 

« … peker fram mot et 
lovende forfatterskap.» 
SIGMUND JENSEN,  
STAVANGER AFTENBLAD

« … en novellesamling vel 
verdt å lese.» 
FINN STENSTAD, TØNSBERGS BLAD
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ET UANSELIG STØV
Paal Maage Elstad

De store lyriske temaene med personlig vri.

Diktene i samlingen er gjennomsyret av et dypt eksistensielt 
alvor, men samtidig lekenhet og humor.

I årets bok tar Vesaas-nominerte Paal Maage Elstad for seg de 
store lyriske temaene – natur, død, kunst, kjærlighet, hukom-
melse og kropp/sjel – men gjør dem til sine egne med en 
personlig og ofte hverdagslig vri.

Diktene treffer leseren som små poetiske, presise eksplosjoner. 
Med opprørsk, trassig kraft slåss det poetiske jeget mot tap, 
forgjengelighet og uro med originale og slående bilder.

en uventet bønn 
griper meg om halsen 
som om jeg var en åre
den kunne padle bort med

Paal Maage Elstad (født 1990) har høstet gode kritikker for 
de to første diktsamlingene Kun en liten del av universet og 
Lysmøkk. Han er raskt blitt et navn i norsk samtidslyrikk. 
Elstad er fra Odda, og bor i Bergen. KUN EN LITEN DEL AV 

UNIVERSET

978-82-419-1159-0 
279,– (POCKET)

978-82-419-1160-6 
149,– (E-BOK)

LYSMØKK

978-82-419-1531-4 
299,– (POCKET)

978-82-419-1533-8 
179,– (E-BOK)

978-82-419-5003-2 
299,– (INNB.)

978-82-419-5004-9 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jfaadc!
LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

«Solid, poetisk arbeid har blitt  
konsentrerte, gode dikt.»  

MERETE RØSVIK GRANLUND,  
LITTKRITIKK.NO
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Menneskenes hjerter har kanskje ikke endret seg siden vi først 
begynte å dikte, men det har verden rundt oss. I denne boken 
finner du et utsøkt utvalg nyere norske dikt og tekster om 
kjærlighet fra noen av våre fremste diktere. 

Flere av tekstene er helt nyskrevne, andre har vært publisert 
på Instagram, i en roman eller i en diktsamling i løpet av de 
siste ti–tjue årene. 

Her finner du tekster som handler om kjærlighet til barn, kjæ-
resten, ektefellen, en venn eller et familiemedlem. Kort sagt: 
mange vakre og kloke ord om kjærlighet mellom mennesker. 

978-82-419-5035-3 
299,– (INNB.),!7II2E1-jfadfd!

LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

EKTE KJÆRLIGHET 

Den perfekte gaveboken til venninne, mor eller kjæreste – i 
anledning jul, bursdag, morsdag, bryllup eller valentinsdag!

Div. forfattere
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DE SOM ER ELSKET
Victoria Hislop

Ny, frodig familiesaga fra Victoria Hislop. En nydelig histo-
rie om kjærlighet, splittelse og forsoning.

Athen, 1940. Themis er 14 år idet Tyskland okkuperer Hellas. 
Okkupasjonen lammer landet og fører til matmangel og store 
lidelser i befolkningen. Deretter splittes innbyggerne ytterli-
gere av borgerkrig. I Themis’ egen familie er de politiske motset-
ningene bitre og ødeleggende. Familiemedlemmene står på hver 
sin side i konflikten.

Themis slutter seg til den kommunistiske hæren. Innen hun 
blir tatt til fange og sendt i fengsel på øya Makronisos, har hun 
hatt et kort kjærlighetsforhold til kapteinen for den militære 
enheten. Hun oppdager senere at hun er gravid, og sønnen 
fødes i fangenskap. Hun får hjelp av Aliki, en kvinnelig med-
fange som fikk sin egen sønn fratatt etter fødselen. Themis 
forstår at de hjerteskjærende historiene deres er sammenfiltret 
på en måte som hun ikke engang kan snakke om, og når Aliki 
dør, bestemmer Themis seg for å finne gutten Aliki mistet.

Victoria Hislop erobret bestselgerlistene internasjonalt med 
debutboken Øya, som utkom på norsk i 2007. Hun har senere 
utgitt flere bestselgende romaner. Forfatteren bor i England og 
på Kreta.

978-82-419-1502-4 
349,– (INNB.)

978-82-419-1984-8 
199,– (E-BOK)

978-82-419-5076-6 
349,– (LYDBOK)

,!7II2E1-jbface!
LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

ØYA

978-82-516-2557-9 
179,– (POCKET)

HJEMKOMSTEN

978-82-516-5544-6 
179,– (POCKET)

SOLOPPGANG

978-82-516-8502-3 
179,– (POCKET)

POSTKORT FRA HELLAS

978-82-419-1655-7 
179,– (POCKET)

Oversatt av Lene Stokseth

ISBN 978-82-516-2557-9

,!7II2F1-gcffhj!

Under Alhambras majestetiske tårn kan man høre gjenlyden av
musikk og hemmeligheter i Granadas brostensbelagte gater.
Sonia Cameron er ikke opptatt av byens historie – hun er der
for å danse. Men i en stille kafé trekker en tilfeldig samtale og
en samling gamle fotografier henne inn i en dramatisk
fortelling fra den spanske borgerkrigen.

Sytti år tidligere huset kafeen familien Ramirez. I 1936 splin-
tret Francos hær landets skjøre fred, og i hjertet av Granada blir
familien vitne til de fryktelige virkningene av konflikten. Split-
tet av politikk og tragedie må de alle velge side – og kjempe
en personlig kamp mens Spania rives i biter foran øynene på
dem.

Skrevet om Øya:
«Lettlest, gripende, lidenskapelig … Ikke rart at denne boken
er prisvinnende.»

May Grethe Lerum, VG

Fra forfatteren av Øya og Tråden

HjemkomstenHjemkomsten

ISBN 978-82-516-5544-6

www.schibstedforlag.no

NÅ 
160000

Andre bøker av Victoria Hislop:

Også tilgjengelige som e-bøker

Victoria Hislop har studert engelsk ved
universitetet i Oxford, og har arbeidet i
mange år som reiselivsjournalist, med en
spesiell forkjærlighet for Hellas og Kreta.
Alle hennes tre romaner, Øya, Hjem-
komsten og Tråden, har vært store
bestselgere her i Norge.

Hislop-Hjemkomsten-POK_Hislop-Hjemkomsten-POK  21.10.14  14:45  Side 1

POCKET www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-516-8502-3

,!7II2F1-gifacd!

«Rørende, melankolske beretninger.» 
Familien

«Jeg nøt forflytningen til Hellas – på Hislops vinger.» 
Express
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«Victoria Hislops bøker formidler 
et historiesyn som er empatisk og 

varmhjertet.» 
SCOTSMAN
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TIL MINNE OM EN 
BETINGELSESLØS 
KJÆRLIGHET

Jonas Gardell

Det sies at god litteratur får deg til å le med det ene øyet og 
gråte med det andre. Gardells nye, store romanverk er en 
slik bok.

Dette er beretningen om Jonas Gardell og hans familie.  
En familie som ikke tror på svakhet, og som bygger de mest  
fantastiske legender rundt hemmelighetene sine. Alt er sant, 
man må bare bestemme seg for å tro på det!

Og kanskje mest av alt er denne slektskrøniken en historie om 
en mamma som alltid har vært er en særegen person, formet 
av oppveksten som frikirkedatter og i besittelse av en sterk 
lengsel etter frihet.

Da yngstesønnen Jonas blir født, er Ingegärd nær ved å dø, 
men hun ser inn i sin nyfødte sønns øyne og forstår at for 
denne hjelpeløse lille skapningens skyld må hun fortsette å 
leve. Der og da etablerer mor og sønn en tilknytning som aldri 
skal brytes.

Lars Jonas Holger Gardell (f. 1963) er en av Sveriges største og 
mest distinkte nålevende forfattere. I tillegg til å være forfat-
ter, er han komiker, dramatiker og æresdoktor i teologi.

978-82-419-1781-3 
379,– (INNB.)

978-82-419-1782-0 
249,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhibd!
LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

Oversatt av John Erik Frydenlund

TØRK ALDRI TÅRER 
UTEN HANSKER – 
1. KJÆRLIGHETEN

978-82-419-0975-7 
179,– (POCKET)

TØRK ALDRI TÅRER 
UTEN HANSKER – 
2. SYKDOMMEN

978-82-419-0980-1 
179,– (POCKET)

TØRK ALDRI TÅRER 
UTEN HANSKER – 
3. DØDEN

978-82-419-0984-9 
179,– (POCKET)

TØRK ALDRI TÅRER 
UTEN HANSKER

JONAS
GARDELL

1. KJÆRLIGHETEN
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Da Rasmus går av toget på Centralstationen i september 1982, legger han lille Koppom bak 
seg, for aldri mer å skulle vende tilbake til barndommens trakter. Ung og vakker kaster han 
seg ut i de homofiles Stockholm.

Benjamin er med i Jehovas vitner. Ivrig går han fra dør til dør for å forkynne Guds ord. 
Han er tilsynelatende urokkelig i sin tro – helt til den dagen han ringer på hos Paul, den 
varmeste og morsomste skrulla Gud noen gang har skapt.

På selveste julaften, når snøen faller tett over byen, møtes Rasmus og Benjamin, og 
ingenting skal noen gang bli som før for de to.

Det som fortelles i denne historien, har skjedd. 
Det skjedde her, i denne byen, blant de menneskene som lever livet sitt her. 
I en by der de fleste fortsatte å leve sine liv som om ingenting hadde hendt, begynte  

unge menn å sykne hen, visne bort og dø.
Jeg var en av dem som overlevde, og som derfor kan fortelle. 
Dette er min og mine venners historie.

Oversatt av John Erik Frydenlund

«Min følelse, allerede nå, er at Gardell skriver moderne svensk litteraturhistorie.» 
     Jens Liljestrand, Dagens Nyheter 

Norske kritikere om Tørk aldri tårer uten hansker:

«Fortellingen holder høy temperatur og bæres av et dypt og alvorlig engasjement. 
Den er skrevet med kjærlighet, også til hovedpersonenes bakgrunn. Og den er 
morsom, glitrende i skildringene. (…) Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen.» 

Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

« …stor varme, et oppriktig ønske om å nyansere og uten tvil et hav av egne 
erfaringer. Selv når de mest ukuelige motstandere av homofili blir skildret, viser 
forfatteren raushet og innsikt i det plagede menneskesinnet. (…) Slik blir dette 
halvdokumentariske prosjektet ekte skjønnlitteratur, en rørende og tankevekkende 
skjebnefortelling.» 

May Grethe Lerum, VG

«Ved hjelp av gode skildringer får han frem den ensomme kampen mot  sykdommen, 
men også mot familiens og samfunnets manglende forståelse for deres seksuelle 
identitet.» 

Silje Stavrum Norevik, Bergens Tidende

Tørk aldri tårer uten hansker  
er en roman i tre deler

Del 1
Kjærligheten

Del 2
Sykdommen

Del 3
Døden

1. KJÆRLIGHETEN

TØRK ALDRI TÅRER 
UTEN HANSKER

JONAS
GARDELL

TØRK ALDRI
TÅRER UTEN

HANSKER

JONAS
GARDELL

2. SYKDOMMEN
TØRK ALDRI TÅRER 

UTEN HANSKER

JONAS
GARDELL

3. DØDEN

POCKET www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-0975-7

,!7II2E1-jajhfh!

Tørk aldri tårer uten hansker  
er en roman i tre deler

Del 1
Kjærligheten

Del 2
Sykdommen

Del 3
Døden

1. KJÆRLIGHETEN

TØRK ALDRI TÅRER 
UTEN HANSKER

JONAS
GARDELL
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HANSKER

JONAS
GARDELL

2. SYKDOMMEN
TØRK ALDRI TÅRER 

UTEN HANSKER

JONAS
GARDELL

3. DØDEN

POCKET www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-0980-1

,!7II2E1-jajiab!

TØRK ALDRI
TÅRER UTEN

HANSKER

JONAS
GARDELL

2. SYKDOMMEN
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De er en slags familie; erkeskrulla Paul, Lars-Åke og Seppo, Reine med sin trøblete fortid 
på den lille øya i Bohuslän, og vakre Bengt, som vil bli filmstjerne. Hvert år feirer de jul 
hos Paul. Det er der Benjamin og Rasmus møtes og blir glad i hverandre. De skal ofre alt 
for kjærligheten.

De elsker hverandre så høyt. Verden og fremtiden tilhører dem.
Så kommer sykdommen til byen.
Homopesten. Den nye svartedauden.
De er alle så unge.
Én etter én skal de dø.

Det som fortelles i denne historien, har skjedd. Alt er sant.
Jeg var en av dem som overlevde.
Dette er min og mine venners historie

Oversatt av John Erik Frydenlund

«Min følelse, allerede nå, er at Gardell skriver moderne svensk litteraturhistorie.» 
     Jens Liljestrand, Dagens Nyheter

Norske kritikere om Tørk aldri tårer uten hansker:

«Fortellingen holder høy temperatur og bæres av et dypt og alvorlig engasjement. 
Den er skrevet med kjærlighet, også til hovedpersonenes bakgrunn. Og den er 
morsom, glitrende i skildringene. (…) Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen.» 

Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

« …stor varme, et oppriktig ønske om å nyansere og uten tvil et hav av egne 
erfaringer. Selv når de mest ukuelige motstandere av homofili blir skildret, viser 
forfatteren raushet og innsikt i det plagede menneskesinnet. (…) Slik blir dette 
halvdokumentariske prosjektet ekte skjønnlitteratur, en rørende og tankevekkende 
skjebnefortelling.» 

May Grethe Lerum, VG

«Ved hjelp av gode skildringer får han frem den ensomme kampen mot  sykdommen, 
men også mot familiens og samfunnets manglende forståelse for deres seksuelle 
identitet.» 

Silje Stavrum Norevik, Bergens Tidende

Tørk aldri tårer uten hansker 
er en roman i tre deler

Del 1
Kjærligheten

Del 2
Sykdommen

Del 3
Døden

1. KJÆRLIGHETEN

TØRK ALDRI TÅRER 
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2. SYKDOMMEN
TØRK ALDRI TÅRER 
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3. DØDEN
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Dette er fortellingen om mine venner. Om Paul og Bengt, Seppo og Lars-Åke. Om Rasmus 
og Benjamin.

De som søkte friheten og kjærligheten i en tid ikke så langt fra vår.

Dette er fortellingen om en sykdom som tok mine venners liv mens de ennå var veldig 
unge. En fortelling om lidelse og om skam og om svik, men også en fortelling om 
kjærlighet som trosser alt.

For du vet hvordan det er: Man får ikke leve livet på nytt. Det er det som er selve greia.

Det som fortelles i denne historien, har skjedd.
Alt er sant.
Jeg var en av dem som overlevde.
Jeg vil bare bryte tausheten.
Jeg har gjort det nå.

Oversatt av John Erik Frydenlund.

«Min følelse, allerede nå, er at Gardell skriver moderne svensk litteraturhistorie.» 
     Jens Liljestrand, Dagens Nyheter

Norske kritikere om Tørk aldri tårer uten hansker:

«Fortellingen holder høy temperatur og bæres av et dypt og alvorlig engasjement. 
Den er skrevet med kjærlighet, også til hovedpersonenes bakgrunn. Og den er 
morsom, glitrende i skildringene. (…) Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen.» 

Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

« …stor varme, et oppriktig ønske om å nyansere og uten tvil et hav av egne 
erfaringer. Selv når de mest ukuelige motstandere av homofili blir skildret, viser 
forfatteren raushet og innsikt i det plagede menneskesinnet. (…) Slik blir dette 
halvdokumentariske prosjektet ekte skjønnlitteratur, en rørende og tankevekkende 
skjebnefortelling.» 

May Grethe Lerum, VG

«Ved hjelp av gode skildringer får han frem den ensomme kampen mot  sykdommen, 
men også mot familiens og samfunnets manglende forståelse for deres seksuelle 
identitet.» 

Silje Stavrum Norevik, Bergens Tidende
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«Et nydelig og intenst portrett  
av kjærligheten.» 

EXPRESSEN
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En ny generasjon Lauritzen med stor selvtillit begir seg inn i 
eiendomsbransjen og et økonomisk kappløp som kan lede til 
stor inntjening. Eller til ruin.

Eric Letangs advokatfirma blir stilt overfor helt andre prø-
velser når mordet på landets statsminister får det svenske 
rettssamfunnet til å knake i sammenføyningene. 1980-tallets 
tøylesløse egoistiske tendens er i ferd med å bli det sosial-
demokratiske folkhemmets svanesang. Alt kan skje. Og det skjer.

«Det er et hendelsesrikt tiår sett gjennom slektens øyne. 
Palmemordet (selvfølgelig), terroristrettsaker og fortrengte 
minner i forbindelse med overgrep. Og ikke minst en tid med 
enorme pengestrømmer i blant annet eiendomsspekulasjoner 
med lån på ubegrenset tid. Det var grådighetens tiår og det er 
grådighet som er den andre dødssynden!» Jan Guillou

Jan Guillous rikholdige forfatterskap ble innledet i 1971, og til 
sammen har han skrevet mer enn 40 bøker. Det store år- 
hundret er hans mest omfattende prosjekt noensinne og 
forteller om 1900-tallet – menneskehetens mest blodige 
århundre.

978-82-419-5023-0 
399,– (INNB.)

978-82-419-5024-7 
249,– (E-BOK)

978-82-419-5075-9  
399,– (LYDBOK)
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DEN ANDRE DØDSSYNDEN 

Bind ni i serien Det store århundret tar for seg 1980-tallet – 
grådighetens tiår.

Jan Guillou

Oversatt av Bodil Engen
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JAN GUILLOU
DET STORE ÅRHUNDRET

Tidigare böcker i romanserien 
Det stora århundradet

BROBYGGERNE 
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99,– (E-BOK)
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BLÅ STJERNE 
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EKTE  
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DE SOM DREPER 
DRØMMER, SOVER 
ALDRI
978-82-419-1740-0 
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978-82-419-1796-7 
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978-82-419-1888-9 
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Andrew har døden som yrke. Han er ansatt for å finne avdødes 
nærmeste pårørende, og går selv i begravelsen til de som ikke 
har noen som kan følge dem på deres siste reise.

Han vil for enhver pris unngå å lide samme skjebne selv. Noe 
som går helt fint, for han har den perfekte familien – kone og 
2,4 barn – som venter hjemme på ham hver dag etter jobb. Det 
er i det minste det han har fortalt kollegaene.

Sannheten er at livet hans ikke er helt slik han kom i skade for 
å beskrive det som. Og den lille, hvite løgnen er nå i ferd med 
å innhente ham. For mens han har strevet med å passe inn, 
har Andrew glemt en viktig ting, nemlig hvordan man lever på 
ordentlig. Og kanskje har tiden kommet for å gjøre en endring.

Richard Roper bor i London. Han har flere år jobbet som 
forlagsredaktør. Noe å leve for utkom i Storbritannia i juni 2019 
og er forfatterens første utgivelse. Boken er solgt for overset-
telse til en rekke land.

«En sjarmerende, humoristisk og livsbe-
jaende fortelling om godhet som vekker 
følelser i en verden hvor ensomhet er et 
voksende problem.»
BBC NEWS ONLINE, TOP FICTION 2019

978-82-419-1856-8 
199,– (INNB.)

978-82-419-1857-5 
149,– (E-BOK)
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NOE Å LEVE FOR

En oppdiktet familie. Verdens mest ensomme mann.  
Årets varmeste kjærlighetshistorie. 

Richard Roper

Oversatt av Anlaug Lia
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EN DAG I DESEMBER

Laurie er temmelig sikker på at kjærlighet ved første blikk 
ikke forekommer i virkeligheten. Det er bare på film slikt 

skjer, ikke sant?

Josie Silver

Men så, gjennom en duggete bussrute en snøfylt desember-
dag, ser hun mannen hun instinktivt skjønner er DEN ENE. 
Øynene deres møtes og det oppstår et øyeblikk av ren magi … 
før bussen hennes kjører ut fra holdeplassen igjen. 

Laurie tror ikke hun noen sinne vil se mannen igjen. Men på 
julefesten deres året etter, blir hun presentert for bestevennin-
nens nye kjæreste. Og der står han, selvfølgelig, mannen hun 
så fra bussen. Jack.

Laurie er bestemt på at det ikke kan bli de to. Men hva om 
skjebnen har andre planer? Hva om en dag i desember faktisk 
kom til å endre alt?

En dag i desember er den hjertevarmende og intenst rørende 
kjærlighetshistorien du har ventet på og ønsker å forsvinne inn 
i for alltid.

Josie Silver er en uforbederlig romantiker – og er stolt over 
det! Hun møtte sin fremtidige ektemann da hun tråkket på 
foten hans på 21-årsdagen hans. Hun bor sammen med ham, 
deres to barn og en katt i en liten by i Midlands-regionen i 
Storbritannia.

«Bøkenes svar på LOVE ACTUALLY!»
THE BOOKSELLER

978-82-419-1863-6 
179,– (POCKET)
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Oversatt av Anlaug Lia
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ET LITE RYKTE
Elin Hilderbrand

Ny bok fra dronningen av sommerromaner. Om hvordan et 
rykte kan ende med å endre liv …

Forfatter Madeline King skriver på en ny roman, og den har 
potensialet til å bli en bestselger. Men Madeline er vettskremt, 
for i desperasjon etter å blåse nytt liv i forfatterskapet har hun 
gjort noe hun ikke burde: Hun har basert boken på en utro-
skapsaffære bestevenninnen Grace i all fortrolighet har fortalt 
henne om.

Og dette er ikke det eneste som kan true vennskapet deres. En 
skjebnesvanger kveld begynner venninnene å krangle, og det 
kommer opp grums som har bygget seg opp over tjue år. Og da 
en mystisk og destruktiv fremmed mann dukker opp, har de 
ikke lenger hverandre å søke råd hos.

Elin Hilderbrand, en av USAs mestselgende forfattere, opp-
daget og bosatte seg på magiske Nantucket på 1990-tallet. 
Hennes egen oppskrift på et lykkelig øyliv innebærer løping, 
skriving på stranden, piknik med barna og å synge på The Club 
Car pianobar.
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179,– (INNB.)
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149,– (E-BOK)
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REISEN TIL ØYA
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DET PERFEKTE PARET

978-82-419-1918-3 
179,– (POCKET)

978-82-419-1919-0 
129,– (E-BOK)

Oversatt av Line Almhjell
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HISTORIEN OM EN ANSTENDIG  
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JOSIE SILVER
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Perfekt 
for lesere av  

Lucinda Riley

Kate Morton
og

Fra den bestselgende forfatteren 
av Min mors hemmeligheter

Det 

To kvinner født med flere tiårs mellomrom. 
To mørke hemmeligheter.

skjulte
sommeren
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SAKPROSA
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JAKTEN PÅ OLAV  
TRYGGVASON

Øystein Morten

Ny bok i en kritikerrost serie som har solgt mer enn  
30 000. En actionfylt jakt på sannheten om en legendarisk 
vikingkonge.

Olav Tryggvason var oldebarnet til Harald Hårfagre, vokste 
opp i Russland, innførte kristendommen i Norge og grunnla 
Trondheim før han døde i slaget ved Svolder i år 1000. Slik har 
historien blitt fortalt i 800 år.

Men hva om ingenting av dette stemmer?

Øystein Morten har reist fra Russland i øst til Amerika i vest 
og funnet en helt annen historie om Olav og hans tid. En 
fortelling om en brutal maktkamp mellom danske kongearvin-
ger, kamper ved Londons murer, bestialske seksuelle ritualer, 
menneskeofringer, samlingen av Norge med utgangspunkt i 
Troms, innføringen av kristendommen i fire land og oppdagel-
sen av et nytt kontinent. Gled deg til en av de mest ekstreme 
reiseskildringene i Nord-Europas historie fra rundt år 1000!

Øystein Morten (f. 1973) er historiker og forfatter. Han har 
en rekke kritikerroste bøker bak seg, blant annet Jakten 
på Olav den hellige (terningkast 6 i VG) og Jakten på Sigurd 
Jorsalfare (begge Spartacus) og bestselgeren Norske ødegårder 
(Vigmostad & Bjørke 2017, sammen med Pål Hermansen). 
Øystein Morten er fra Veggli i Buskerud og bor på slektsgården.

978-82-419-1689-2 
399,– (INNB.)

978-82-419-5074-2 
279,– (E-BOK)
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ØY S T E I N M O R T E N  
& PÅL HERMANSEN (FOTO)

Historien om stedene vi forlot

PREVIEW. Cover with silver foli on front and spine. Quarter binding with grey shirting, 19 mm onto front and back

det f in nes for l at te gårdsbruk over hele landet. 
Langsomt vil naturen overta husene, og sporene etter 
mennesker viskes ut. I denne boken oppsøker Øystein 
Morten en rekke slike gårder, og lar dem fortelle sin 
egen historie.

Noen av gårdene er helt overgrodd, nesten forsvunnet. 
Andre står omtrent slik de stod da de ble forlatt. Kalender-
en henger på veggen, en dukke ligger på en oppredd seng.

I tekst og bilder gir Norske ødegårder uvanlige og gripende 
glimt av landet vi bor i – og av nær og fjern fortid. Fra 
ruinene av ballsalene på den store embetsgården i Østfold 
til den lille klyngen forblåste hus oppunder et fjell i Sogn.

Ødegårder er små museer der tiden synes å stå stille. 
Ofte lar de seg ikke tolke uten videre. I denne boken 
prøver jeg å samle noen rester fra fortiden for å forstå 
dem, før alt blir til mose og jord.

øystein morten er 
historiker og forfatter.  
Han har en rekke kritiker  - 
roste bøker bak seg, blant  
annet Jakten på Olav den 
hellige (terning kast 6 i vg)  
og Jakten på Sigurd Jorsalfare.

pål hermansen er  
ved siden av sitt forfatter-
virke også en av landets 
fremste fotografer. Han 
har skrevet og/eller foto-
grafert for mer enn 35 
bøker og er publisert og 
premiert over hele verden.

9 7 8 8 2 4 1 9 1 1 3 5 4

ISBN 978-82-419-1135-4

ISBN 978-82-419-1135-4

www.vigmostadbjorke.no

NORSKE ØDEGÅRDER

978-82-419-1135-4 
449,– (INNB.)

978-82-419-1919-0 
149,– (E-BOK)

«Er det bare et påfunn og jag 
etter originalitet å lage en bok om 
Norges historie gjennom å oppsøke, 
fotografere og skrive om ti fraflyttede 
gårder? Nei, det er en svært god idé, og 
i denne nye utgivelsen er realiseringen 
av den også førsteklasses.»
ESPEN SØBYE, MORGENBLADET
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EN FRYKTET KVINNE
Øystein Hellesøe Brekke

Møt de to mest gåtefulle kvinnene i norsk middelalder- 
historie i en fascinerende beretning om begjær, klassereiser 
og maktspill – og om giftmord, hekseri og død.

Sigbrit drev vertshus i Bergen da Christian, arvingen til den 
danske og norske tronen, besøkte byen. Under oppholdet ble 
Christian betatt av den unge Dyveke, og med moren Sigbrits 
velsignelse ble hun hans elskerinne.

Han tok med seg begge kvinnene til Oslo der de fikk sitt eget 
hus. Straks han ble konge, innlosjerte han dem på et eget slott 
i København og introduserte dem ved hoffet. Der ble Sigbrit 
en av de fremste rådgiverne hans, og styrte snart finansene i 
kongeriket.

Hun hadde en viktig rolle i det politiske spillet for å gjenopp-
rette den nordiske unionen ved å gjøre Christian II til konge 
også av Sverige. Sigbrit kom fra lavere lag, men at hun i tillegg 
var kvinne, gjorde situasjonen unik. Hun møtte da også sterk 
motvilje fra den danske adelen og fikk beskyldninger om hek-
seri rettet mot seg.

Øystein Hellesøe Brekke (født 1977) er historiker og for-
fatter av Knut Alvssons krig. Ridderen som ville erobre Norge 
(Vigmostad & Bjørke 2016). Til daglig arbeider han med over-
settelse. Øystein Hellesøe Brekke er fra Voss og bor i Bergen.

KNUT ALVSSONS KRIG 

978-82-419-1453-9 
179,– (POCKET)

Knut Alvssons krig

Knut Alvssons krig

stadig flere viktige embeter i Norge bestemte han seg for å ta 
opp kampen.

Tidlig på 1500-tallet allierte han seg med opprørske  svenske 
adelsmenn i en krig som snart trakk inn store deler av Norden. 

Alvsson først beseire  kongens fremste mann i Norge, som også 
var en gammel personlig fiende. 

neste 300 år.

og troskap – men den gir også et gripende innblikk i vanlige 
folks liv i perioden.

 (født 1977) 
har mastergrader i middel alder-
historie og internasjonal politikk. 
Han har vært involvert i flere 
prosjekter innenfor historie-
formidling. Til daglig arbeider  

Øystein Hellesøe BrekkeØystein Hellesøe Brekke

stadig flere viktige embeter i Norge bestemte han seg for å ta 
opp kampen.
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adelsmenn i en krig som snart trakk inn store deler av Norden. 

Alvsson først beseire  kongens fremste mann i Norge, som også 
var en gammel personlig fiende. 
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historie og internasjonal politikk. 
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prosjekter innenfor historie-
formidling. Til daglig arbeider  

«Brekke skriver godt og 
levende, og framstiller en 
komplisert politisk situasjon 
og forløp både medrivende  

senmiddelalderens mang-
f
levende ut for oss.» 

Klassekampen

her er det bare å gratulere. 

på en så naturlig måte at man har 
vanskelig for å tro at det er sant. 
Wow!» 

Jakten på Olav den hellige 
og Jakten på Sigurd Jorsalfare

«En fascinerende og dramatisk fortelling, 
skildret på en anskuelig og overbevisende måte.»

| Dagbladet

«En fascinerende og dramatisk fortelling, 
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Wow!» 

Jakten på Olav den hellige 
og Jakten på Sigurd Jorsalfare

 
| 

 
| 

POCKET www.vigmostadbjorke.no

978-82-419-1690-8 
379,– (INNB.)

978-82-419-5086-5 
249,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgjai!
LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

Kongens elskerinne, hennes mor og makten  
i Danmark og Norge

«Sterkt om 
middelaldersk 

maktkamp.»  

DAGBLADET
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Denne boken øker kunnskapsnivået om vårt nærmeste nabo-
land på en underholdende måte. Den kaster også lys over noen 
av de mest sentrale samfunnsspørsmålene i vår tid.

Mange av forestillingene vi har om Sverige – om forstedene, 
innvandring og korrekthetskultur – blir langt på vei bekreftet, 
men vi får også fram en fortelling om et land som nå har slått 
full kontra og latt pendelen svinge veldig langt andre veien.  
Et samfunn som i overraskende stor grad har forlatt det  
fellesskapsorienterte, sosialdemokratiske systemet vi trodde  
vi hadde til felles.

Bjarne Riiser Gundersen (f. 1974) er kulturjournalist i 
Morgenbladet og underviser ved Høgskulen i Volda. Hans 
forrige bok, Da postmodernismen kom til Norge, ble nominert 
til både Kritikerprisen for beste sakprosabok i 2016 og til 
Brageprisen. Riiser Gundersen er fra Oslo og bor i Volda.
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SVENSKE TILSTANDER

Nordmenn har et nært forhold til Sverige, likevel har vi ofte  
forbausende lite kunnskap om landet.

Bjarne Riiser Gundersen

En reise til et fremmed land
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KAMPEN OM KORSET I 
POLITIKKEN

En høyaktuell bok om farene ved å blande religion og politikk og å 
la de religiøse instinktene overstyre rasjonelle argumenter.

Helge Simonnes

Splittelsen i Kristelig Folkeparti etter Knut Arild Hareids røde 
veivalg, samt konflikten mellom Hareide og Sylvi Listhaug, er 
utgangspunkt for denne boken. Tidligere sjefredaktør i Vårt 
Land, Helge Simonnes, gir en fascinerende beskrivelse av hvor-
dan to motstridende holdninger til teologi og politikk ble en 
brannbombe i KrF.

Partiets problem er ifølge forfatteren ikke de politiske farge- 
valgene, men at ledelsen ikke har forstått alvoret i den teolo-
giske splittelsen i Norge. Forsøkene på å forklare hva kristen-
demokratisk politikk er, har mislykkes, og partiet har mistet en 
stor gruppe potensielle velgere. I mange kristne miljøer er det 
fortsatt en oppfatning at «Guds ord må styre politikken».

Simonnes viser også hvordan de teologiske kløftene har utviklet 
seg internasjonalt og hvordan dette får konsekvenser for poli-
tikken. Det er en sammenheng i støtten Donald Trump og Sylvi 
Listhaug får fra deler av kristenfolket i sine respektive land.

Helge Simonnes (f. 1955 i Vanylven) var sjefredaktør i Vårt Land 
fra 1991 til 2016. Han ga ut boken En Gud for de mange i 2016. 
Simonnes er fast spaltist i Dagsavisen, der han skriver i skjærings- 
feltet politikk og religion. Han holder jevnlig foredrag om ånde-
lig motivert politisk populisme. 978-82-419-5026-1 

349,– (INNB.)

978-82-419-5045-2 
249,– (E-BOK)

,!7II2E1-jfacgb!
LANSERINGSMÅNED: AUGUST
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BOMPENGEBOKA

En underholdende og informativ debattbok. Her får du argumen-
tene du trenger enten du er for eller mot bompenger

– med denne boka vinner du diskusjonen!

Elisabeth Bergskaug

I 2013 var bompengeinntektene på åtte milliarder kroner, i 2019 
vil de passere 13 milliarder. I dag er bompenger en upopulær 
finansieringsmetode. To av tre ønsker mer statlig finansiering av 
norske veier fremfor mer bompenger, viser en undersøkelse.

Mange politikere sier at de ikke liker bomstasjoner. Likevel 
kommer det stadig flere. Hvorfor blir vi ikke kvitt dem? Hva har 
skjedd siden 1975 da vi hadde én veibomstasjon (i Lier utenfor 
Drammen) til vi i dag har 83 stasjoner i Oslo-området alene – og 
over 250 på landsbasis?

BOMPENGEBOKA gir en bred omtale av den brennhete debat-
ten om bompengesystemet og presenterer en rekke fakta og 
argumenter for og imot. Her kan du lese om hvordan bompenge- 
prosjekter vedtas, om de såkalte bypakkene og hva det koster å 
kjøre gjennom bommene.

Elisabeth Bergskaug (f. 1993) er journalist i ABC Nyheter med 
samferdsel som spesialområde. Hun har en bachelor i journalis-
tikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet). Bergskaug 
bor i Oslo.

978-82-419-1994-7 
199,– (INNB.)

978-82-419-5066-7 
99,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbjjeh!
I SALG

Politikk, sirkus og motstand

«Imponerende oppdatert håndbok for den som 
vil delta i debatten.»
STAVANGER AFTENBLAD
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HVA SKJEDDE MED ALEKSEJ?

En rå og gripende historie om sorgen over en sønn og lillebror de 
aldri fikk – og om en gutt som ble sviktet av alle.

Kristin Molvik Botnmark

Våren 1998 venter familien Molvik Botnmark på fire år gamle 
Aleksej, gutten de skal adoptere fra et barnehjem i Nordvest-
Russland. Victoria på ti gleder seg til å bli storesøster og øver seg 
hver dag på språket han snakker.

Samtidig er det økonomisk krise etter oppløsningen av 
Sovjetunionen, og på Kolahalvøya er det matmangel og enorm 
sosial nød. I det politiske kaoset som oppstår, stopper adopsjons- 
prosessen opp, og familien må til slutt innse at de likevel ikke 
skal bli den lille guttens familie.

Mens de voksne forsøker å forsone seg med det som har skjedd, 
tar Victoria opp jakten på Aleksej. Da hun senere går på skole i 
Moskva, bestemmer hun seg for å ta toget til Murmansk for å 
finne ham.

Foreldrene oppdager Victorias jakt ved en tilfeldighet. Snart 
legger hele familien ut på en lang reise for å finne ut av hva som 
skjedde med Aleksej – en jakt som varer helt til de en dag i 2018
finner ham.

Kristin Molvik Botnmark (f. 1967) er sosiolog og har vært 
leder i ulike bransjer. Nå er hun høyskolelektor på Høyskolen 
Kristiania. Hun har tidligere skrevet to fagbøker om ledelse. 
Molvik Botnmark er fra Lofoten og bor i Asker.

«Ei sterk og skakande historie om korleis storpolitikk set djupe 
spor i enkeltpersonar sine liv. Svært medrivande fortalt.»  
Olaug Nilssen

978-82-419-1696-0 
379,– (INNB.)

978-82-419-5064-3 
249,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgjga!
LANSERINGSMÅNED: AUGUST

Jakten på en lillebror
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De som kom levende hjem, var preget for livet. Dette er vår 
tids krigsseilere. 

Med utgangspunkt i sin personlige historie om faren som mis-
tet livet i krigen, går forfatteren kritisk til verks. Hva skjedde 
med den norske sjømannsstanden? Hvorfor har ikke sjømanns-
forbundet vært hans støttespiller? Hvordan kunne rederne og 
politikerne risikere livet til tusenvis av norske sjøfolk på denne 
måten?

Noen tjente i hvert fall store penger, og andre betalte en høy 
pris. Dette er en historie som kaster lange skygger inn i vår tid.

Mikal Olsen Lerøen (f. 1968) har jobbet som journalist, pro-
gramskaper og historieforteller siden 1989. Mesteparten av 
tiden i NRK. De siste årene som nyhetsjournalist i Dagsrevyen 
og Brennpunkt. Lerøen er fra Lerøy og bor i Bergen.

978-82-419-1646-5 
379,– (INNB.)

978-82-419-5084-1 
249,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgegf!
LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

PAPPAS SISTE REIS

En spenningsdokumentar om et uskrevet og mørkt kapittel i norsk 
sjøfartshistorie: de norske sjøfolkene som ble sendt inn i oljekrigen 

i Den persiske gulf på 1980-tallet.

Mikal Olsen Lerøen

Norske krigsseilere under oljekrigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet
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«Først nå tør jeg å stille meg selv 
spørsmål om hvordan han døde, og 
hvem som var med ham på hans siste 
reis. Først nå våger jeg å se i øynene 
det dramaet han må ha opplevd som 
kaptein på en tankbåt som fraktet 
olje under stadige rakettangrep. Og 
først nå tar jeg sjansen på komme 
til bunns i hvorfor jeg mistet faren 
min før jeg rakk å bli kjent med ham. 
Dette er jakten på pappas siste reis.» 
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Gjennom 25 underholdende kapitler får man en innføring i 
de underligste konspirasjonsteorier. Dette er noen av konspi-
rasjonene de skriver om: Elvis lever, Paul McCartney er død, 
hvordan døde egentlig Kurt Cobain, UFOer og aliens, jorden 
er flat, hvem drepte egentlig Kennedy, reptiler styrer verden, 
og selvfølgelig er det et kapittel om alle konspirasjoners mor 
– Illuminati.

Hver konspirasjon fortelles fra A til Å, bevis drøftes, og hvert 
kapittel avsluttes med forfatternes egen konklusjon. Alt 
formidles med glimt i øyet, akkurat slik vi kjenner det fra 
podcasten. 

Boken fungerer som et minioppslagsverk der du raskt kan 
sette deg inn i en konspirasjonsteori, men også oppdatere deg 
hvis du ikke helt husker alle bevisene for eller mot i en spesiell 
konspirasjon.

Bjørn-Henning Ødegaard (f. 1983) fra Bærum og Fredrik 
Sjaastad Næss (f. 1990) fra Oslo lager podcasten 
Konspirasjonspodden sammen. Ødegaard er tekstforfatter og 
komiker, mens Sjaastad Næss er barneskolelærer.

978-82-419-5002-5 
349,– (INNB.),!7II2E1-jfaacf!

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

25 KONSPIRASJONER  
Å SNAKKE OM I LUNSJEN

Hjernene bak den populære Konspirasjonspodden  
har samlet de mest oppsiktsvekkende, sprø  

og interessante konspirasjoner i en bok.

Bjørn-Henning Ødegaard og Fredrik Sjaastad Næss
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Konspirasjonspodden vant i 2018 
tidenes første norgesmesterskap i 

podkast.
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Hvem er hundemennesker? Hvem er kattemennesker? Hvorfor 
ble de sånn? Hvorfor liker noen katter, men ikke hunder, og 
omvendt? Er det arv, miljø eller noe annet som bestemmer 
hvem som blir hva? På hvilke ulike måter er det å være et hun-
demenneske eller et kattemenneske en fordel? Og hva synes de 
om hverandre?

Mari Grydeland har tatt et dypdykk inn i et av de mest 
meningsfulle og trofaste forhold du kan tenke deg, forholdet 
mellom menneskene og selskapsdyrene deres. Hun har møtt 
både kjente og ukjente personer som har fortalt sine sterkeste 
historier om sine selskapsdyr, hvorfor de elsker dyrene sine så 
høyt – og funnet ut hvorfor de tror akkurat de endte opp som 
hundemennesker eller kattemennesker, og ikke omvendt.

Mari Grydeland (født 1976) er forfatter, skuespiller, program-
leder, journalist og anmelder. Hun har blant annet jobbet i 
Dagbladet, Dagens Næringsliv, Stella, Elle og NRK, der hun 
medvirket i flere TV-programmer og i barne- og ungdoms- 
serien Asylet. Grydeland bor i Oslo.

978-82-419-5032-2 
349,– (INNB.)

978-82-419-5057-5 
249,– (E-BOK)

,!7II2E1-jfadcc!
LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

SOM HUND OG KATT 

En bok om hundemennesker og kattemennesker og deres kjæledyr. 
Hvorfor liker noen katter mens andre liker hunder?

Mari Grydeland og Fredrik Skavlan (ill.)

Er du hunde- eller kattemenneske? 
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Hvert år blir 9000 eksemplarer av det hendige oppslagsverket 
spredt til nordmenn over hele landet. Her kan du lese om de 
viktigste internasjonale hendelsene og om høydepunktene fra 
norsk samfunnsliv, kultur, livsstil, sport og vitenskap i perio-
den oktober 2018 til september 2019.

Knut Are Tvedt (f. 1952) har vært redaktør av Hvem Hva Hvor 
siden 2012. Han er utdannet historiker og er også redaktør av 
Oslo byleksikon og fagansvarlig i Store Norske leksikon. 

Hvem Hva Hvor ble av NRK P2 sommeren 2017 kåret 
til en av de fem viktigste sakprosabøkene innen 
«Kultur og underholdning» skrevet etter den annen 
verdenskrig. De andre fire på listen var Peter Wessel 
Zapffe, Georg Johannessen, Arne Næss og – Knut 
Hamsun!

978-82-419-5031-5 
399,– (INNB.),!7II2E1-jfadbf!

LANSERINGSMÅNED: NOVEMBER

HVEM HVA HVOR 2020

Hele Norges årbok, Hvem Hva Hvor, holder fortsatt koken.

Knut Are Tvedt
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978-82-419-1946-6 
399,– (INNB.),!7II2E1-jbjegg!

978-82-419-1982-4 
279,– (INNB.),!7II2E1-jbjice!

LANSERINGSMÅNED: NOVEMBER

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

SPORTSBOKEN 2019

Sportsboken 2019 er den perfekte gaven til alle sportsinteres-
serte. Her finner du fyldige reportasjer, flotte bilder samt de 
viktigste resultatene fra mer enn 80 forskjellige idretter.

I årets Sportsbok, som er den 67. utgaven, finner du blant annet 
disse høydepunktene: Therese Johaug gjorde comeback etter 
utestengelsen og vant tre individuelle gull i ski-VM i Seefeld, der 
Norge også vant alle gullene i herrelangrenn og Maren Lundby 
hoppet lengst i bakken. I alpin-VM i Åre avsluttet Aksel Lund 
Svindal en enestående karriere med sølv i utfor, bare slått av 
bestekameraten Kjetil Jansrud.

Men Norge er best uten ski også. Jakob Ingebrigtsen og Karsten 
Warholm fortsatte å imponere på friidrettsbanen, både innendørs 
og utendørs. Les også om fotballens mest sensasjonelle overgang: 
Ole Gunnar Solskjærs ansettelse i Manchester United.

Egil Svendsby (f. 1956 i Modum) har vært redaktør av Sportsboken 
siden 2003. Svendsby var også redaktør av årboken Fotball i årene 
2006–2008 og har skrevet boken Gullfest i Kollen sammen med Jan 
Holm.  

Egil Svendsby

Monica Ekholt

VÆRDAGBOK 2020
Her er boka for dine personlige notater om vær, vind, 
temperatur og nedbør dag for dag.

Værdagboka kom første gang i 1996, og i årets utgave kan du føre en 
statistikk for de siste fem årene. Det er plass til månedsrapporter, 
registrering av temperaturer, vind og soldager, snø og regn.
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«Jeg har ikke ord for det», sier folk. Men nå kan det være slutt, 
for dette er en bok som gir deg ord for mye du til nå ikke har 
hatt ord for. For eksempel Tryvann som ikke bare er et sted i 
Nordmarka i Oslo, men også er et ord for den type irriterende 
vannsøl i skrittregionen på bukser som kan forveksles med 
urin – men som ikke er det. 

Du visste kanskje ikke at stubljan er alle trinnene du må gjen-
nom når du skal melde deg av et online nyhetsbrev, eller at 
glomsåg er en samling gamle og utgåtte medlemskort/rabatt-
kort du oppbevarer pent i en skuff uten egentlig å ane hvorfor. 
Du visste vel heller ikke at vear er navnet på den irriterende 
stikkingen i siden, omtrent syv centimeter over beltet, som 
skyldes en for stiv vaskelapp på innsiden av skjorter, T-skjorter 
og trøyer.

For å gi ord til ting, handlinger, følelser og alt det andre som til 
nå ikke har hatt eget ord, har Sigmund Falch tatt i bruk norske 
stedsnavn. Disse til dels pussige egennavnene gjør i dag ikke 
særlig nytte for seg annet enn å hjelpe Posten med å skille ste-
der fra hverandre, så gjenbruk av dem er absolutt på sin plass.

Sigmund Falch (f. 1965) er prosjektleder i NRK og har bak- 
grunn som manusforfatter og regissør innen TV og radio. Han 
var i mange år tekstforfatter i reklamebyrå. Humor har alltid 
vært formen, og dette har resultert i flere TV- og radioserier, 
tegneserier, bøker og hundrevis av sketsjer til «Hallo i uken». 
Falch er fra Hamar og bor på Kolbotn.

978-82-419-1996-1 
249,– (INNB.),!7II2E1-jbjjgb!

LANSERINGSMÅNED: AUGUST

ALLE HATER TRYVANN

En humoristisk bok som setter ord på  
ting som til nå ikke har hatt navn.

Sigmund Falch

En ordbok for det som har manglet ord
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BACKLIST  
SIGMUND FALCH

HO PEIKA PÅ CEYLON OG VISTE EIN PUPP
978-82-516-2526-5  
249,– (INNB.)

DEI LIKAR IKKJE GROVISAR I ROTARY
978-82-516-2741-2  
249,– (INNB.)

REDLIGHT SETESDAL
978-82-516-3621-6  
249,– (INNB.)

DEI TEK IKKJE TRAN I TEXAS
978-82-516-5611-5  
249,– (INNB.)

INGEN FRIDDE I JØLSTER
978-82-516-5804-1  
249,– (INNB.)

LEVANDE VARDE I LOM
978-82-516-8019-6  
249,– (INNB.)

HAN KOM MED FASTFOOD FRÅ BERGEN
978-82-516-8289-3  
249,– (INNB.)

DEN SLEMMASTE DOKKA I DRAMMEN
978-82-516-8624-2  
249,– (INNB.)

VARME HENDER FRÅ LØTEN
978-82-419-1306-8  
249,– (INNB.)

DÅ FAR SÅG EI FIN EI FRÅ KENYA
978-82-419-1483-6  
299,– (INNB.)

HAN HØYRER HEIME I TULLELAND 
978-82-419-1715-8  
249,– (INNB.)

«Så enkelt. Så genialt. Og attpåtil på 
nynorsk. Eg er stum av beundring.»

JON ALMAAS

«Sigmund Falch er betre 
enn Dostojevskij ...»

KNUT NÆRUM
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ERIK ALFREDS  
JULEVERKSTED

Erik Alfred Tesaker 

Kom i julestemning med oppfinneren og tusenkunstneren 
Erik Alfred Tesaker, kjent fra NRK.

Erik Alfred Tesaker er et oppkomme av ideer og i denne nos-
talgiske juleboken viser han hvordan man kan lage nyttige og 
unyttige julegaver og nydelig julepynt selv. Og det er slett ikke 
vanskelig å få til. Detaljerte steg-for-steg-forklaringer ledsaget 
av bilder viser deg hvordan du skal gå frem.

Boken er full av stemningsfulle bilder fra Tesakers idylliske 
gård, og vi får bli med inn i det julepyntete huset og se hvordan 
familien holder juletradisjonene i hevd. 

Erik Alfred Tesaker (f. 1979) kommer fra en familie med lange 
håndverker- og oppfinnertradisjoner. Han er kjent fra serien 
«Oppfinneren» på NRK som ble spilt inn på det idylliske små-
bruket hans i hjembygda Gyland i Vest-Agder.

978-82-419-5051-3 
379,– (INNB.),!7II2E1-jfafbd!

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

Erik Alfreds 
verksted

verksted

ERIK
ALFRED

TESAKER

Nyttig håndverk og 
snurrige oppfinnelser 
du kan lage selv

I Erik Alfreds verksted blir drømmer til virkelighet!
 
Med en herlig blanding av tradisjonelt håndverk og 
oppfinnsomhet tryller Erik Alfred frem de mest fantastiske 
kreasjoner i NRK-serien «Oppfinneren».  
Nå kan du gjøre det samme.
 
Trinn for trinn viser han deg hvordan du selv kan bruke 
ulike materialer til å skape artige og nyttige ting, som 
vannhjul, dampmaskin, verktøykasse, legorydder, armbrøst, 
oppfinnerbriller og mye mer. Underveis får du innblikk 
i møbelsnekring, smiing, spikking, linoljemaling, tappet 
bindingsverk og flere andre håndverk.
 
Boken er en liten verktøykasse med teknikker og ideer, 
krydret med anekdoter fra farfarens hjemmelagde fabrikk, 
drømmetårnet på løa og jakten på et selvforsynt, mekanisk 
paradis.
 
Tusenkunstneren Erik Alfred Tesaker kommer fra en 
familie med lange håndverker- og oppfinnertradisjoner. 
«Oppfinneren» har inspirert mennesker over hele 
Skandinavia til å ta opp tradisjonelt håndverk.

ISBN 978-82-419-1521-5

9 788241 915215

ERIK ALFREDS VERKSTED

978-82-419-1521-5 
369,– (INNB.)

«Humørfylt fra handyman.»
FÆDRELANDSVENNEN
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Illustra-
tion from 
Mummi
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BARN OG UNGDOM

Norsk skjønnlitteratur 49
Oversatt skjønnlitteratur 67
Faktabøker 81
Kjente figurer 87
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BARN OG UNGDOM

Norsk skjønnlitteratur



50 BARN OG UNGDOM
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HAKK O VE

978-82-419-1742-4  
279,– (INNB.)

PAISOMMER
Ragnar Aalbu

Du skal ikke stjele. Med mindre du kommer over en varm 
pai og er skikkelig fysen.

Muldvarpen går forbi vinduet til bakeren, og kjenner seg 
plutselig veldig fysen. Hva er det som lukter så godt? Det går 
som det må gå; vår venn rapper en pai som står til avkjøling 
i vinduet. Men det som skulle vært en velsmakende kose-
stund, får snart en bismak. Kan muldvarper løpe fra sin egen 
samvittighet?

Vi møtte den fysne muldvarpen første gang i den prisvinnende 
bildeboka Hakk o ve. I denne frittstående oppfølgeren utset-
tes muldvarpen for en uimotståelig fristelse, og havner i et 
dilemma han må finne ut av – helst før paien blir kald. Kald pai 
er ikke like godt som varm pai. 

Det er noe alle vet.

Ragnar Aalbu (f. 1966) er en bildebokforfatter og illustratør 
med utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole  
i Oslo. Han har vunnet flere priser for bøkene sine og i 2016  
ble han nominert til Nordisk råds barne- og ungdoms- 
litteraturpris for Krokodille i treet. Aalbus forrige bok, Hakk o 
ve, vant Kulturdepartementets bildebokpris 2018. Aalbu er fra 
Oppdal og bor nå på Nesodden.

978-82-419-1997-8 
299,– (INNB.),!7II2E1-jbjjhi!

LANSERINGSMÅNED: AUGUST

Vinner av 
Kulturdepartementets 
bildebokpris 2018
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«Alle bør lese Aalbus bøker»
ANNE CATHRINE STRAUME, NRK
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«Jeg skal erstatte månen på nattehimmelen,» 
proklamerte bananen.

«Jeg har holdt øye med henne lenge, og nå har 
jeg bestemt meg. Månen bare holder av plassen 

til meg.»

M
ax Estes        Bananen og m

ånen

En frekk og ambisiøs banan har store drømmer om å overta 
månens plass på nattehimmelen. Den begir seg ut på en lang 
og strabasiøs ferd for å oppnå målet sitt. Underveis stifter den 
bekjentskap med flere, blant annet en katt, en måke og en hval. 
Ikke alle har like stor tro på bananens vanvittige prosjekt, men 
bananen gir seg ikke. Opp på nattehimmelen skal den!

Max Estes forteller en absurd og annerledes historie, som barn 
vil kjenne seg igjen i. Om bananen klarer å nå sitt mål? Ta en 
titt ut av vinduet neste stjerneklare natt, og avgjør selv.

Max Estes (f. 1977) er født og oppvokst i Milwaukee, 
Wisconsin og er i dag bosatt i Fredrikstad. Han har siden debu-
ten i 2005 utgitt rundt 20 bøker.

978-82-419-5019-3 
299,– (INNB.),!7II2E1-jfabjd!

LANSERINGSMÅNED: AUGUST

BANANEN OG MÅNEN

Absurd og stilsikker bildebok  
om tidenes kuppforsøk.

Max Estes
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TIDENES  

TANGO  

FAM 

EKMAN

TIDENES TANGO

Morsom «historietime» fra ledende internasjonalt anerkjent  
bildebokkunstner.

Fam Ekman

Visste du at man har funnet fossile trekkspill i granittblokker 
utenfor Drammen? Eller at vikingene byttet til seg tangosko, 
da de var på tokt? Nå viste det seg at skoene var for små, så de 
ble senere solgt til noen svensker, men allikevel. Flere ganger 
prisbelønnede Fam Ekman nekter seg ingenting, når hun for-
teller historien om tango; et tema de fleste barn ikke ante at de 
interesserte seg for!

Fam Ekman (f. 1946 i Stockholm) har utdannelse fra Statens 
håndverks- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i 
Oslo. Hun har skrevet og illustrert en rekke bøker og har mot-
tatt flere priser, bl.a. Brageprisen i 1992, Bokkunstprisen i 2003, 
Riksmålsprisen i 2007 og Kritikerprisen i 2008. Fam Ekman bor 
i Bærum.

978-82-419-5018-6 
299,– (INNB.) ,!7II2E1-jfabig!

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER
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DET VAR IKKE EN BUSK

978-82-419-1741-7  
279,– (INNB.)

POFF

978-82-934-7345-9   
279,–  (INNB.)

Hvor er det 
            blitt av Gulliksen?

Eli Hovdenak

Eli H
ovdenak  H

vor er det blitt av Gulliksen?

ISBN 978-82-419-5017-9

9 788241 950179

ISBN 978-82-419-5017-9

Et imprint i Vigmostad & Bjørke

En morgen er det noe mystisk 
oppe på ledningen utenfor vinduet.
Kan det være et kulelyn?
Et pinnedyr?
Eller noe enda rarere?
Neste morgen er Gulliksen vekk.

Hvor er det blitt av ham?

Gulliksen omslag_org.indd   1 12.06.2019   10:42

HVOR ER DET BLITT  
AV GULLIKSEN?

Eli Hovdenak

Varm og morsom bildebok om elefanter, sjiraffer, tyver og 
sirkus. Alt det som gjør livet verdt å leve.

En selskapssyk og nevrotisk elefant deler hus med sjiraffen 
Gulliksen. En dag dukker det opp en mystisk dott på ledningen 
utenfor vinduet. Kan det være en spurv? Et pinnedyr? Hvem 
er denne dotten? Og hva vil den? Er det en ny nabo? Med en 
mystisk dott utenfor vinduet er det fort gjort å kjenne på en 
viss uro i magen. I hvert fall for en nevrotisk elefant.

Eli Hovdenak (f. 1956) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo 
og Norsk barnebokinstitutt. Hennes prisvinnende bildebøker 
er preget av surrealisme og humor. Det var ikke en busk ble 
nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 
2019. I 2014 mottok hun kulturdepartementets bildebokpris 
for Øya.

978-82-419-5017-9 
299,– (INNB.),!7II2E1-jfabhj!

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

Nominert til Nordisk  
råds barne- og  
ungdomslitteraturpris 2019
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HVEM HAR TATT 
PØLSENE?

978-82-419-1604-5 
199,– (INNB.)

HVOR ER BILLETTEN?

978-82-419-1721-9     
199,– (INNB.)

HVOR ER JULENISSEN?

978-82-419-1720-2      
149,– (INNB.)

H
V

O
R

 ER
 JU

LEN
ISSEN

?
Lars M

æ
h

le 

    
  B

AR
NEHAGEKRIM

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 

HVOR ER PÅSKEEGGET?

978-82-419-1840-7 
199,– (INNB.)

HVOR ER MYGGEN?

978-82-419-1903-9 
199,– (INNB.)

HVOR ER  
LUCIAKRONEN?

Lars Mæhle og Odd Henning Skyllingstad

Krim for de minste til førjulstiden.

Det er klart for luciafest! Alle barn og foreldre skal gå i lystog 
rundt i Kråkeslottet barnehage. Lille, sjenerte Signe skal være 
Lucia. Men like før toget skal starte, forsvinner Signes Lucia-
krone på mystisk vis. Hvem har tatt den? Både barna og de 
voksne er mulige mistenkte.

Løsningen er veldig overraskende! Selv ikke Kråkeslottets 
smarte detektiver, Leon og Live, klarer å gjette hvem eller hva 
som står bak.

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 litteratur-
pris for barne- og ungdomslitteratur i 2010. Mæhle er født på 
Sunndalsøra, og er i dag bosatt i Oslo.

Odd Henning Skyllingstad (f. 1978) er en erfaren tegneserie- 
skaper og illustratør. Han har utdannelse innen animasjon fra 
Høgskulen i Volda, og vant i 2003 Sproing-prisen for serien 
Børre er død. Mest kjent er han for serien om frosken Kolbein. 
Skyllingstad er født i Hammerfest, oppvokst i Vikersund og er i 
dag bosatt i Oslo.

978-82-419-1839-1 
199,– (INNB.),!7II2E1-jbidjb!

LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

Mysteriene i Kråkeslottet barnehage
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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.)

HVOR BLE DET AV 
SOKKENE?

978-82-934-7349-7 
199,– (INNB.)

MYSTERIENE I 
KRÅKESLOTTET BARNEHAGE

Lars Mæhle  •  Odd Henning Skyllingstad

BRILLER, SOKKER OG UTESKO

    
   

 B
AR

NEHAGEKRIM

    TRE-I- EN - BOK

Noen har tråkket søle utover de nyvaskede gulvene, men

hvem? Brillene til Elin forsvinner brått og mystisk. Hvor er de

blitt av? Og en dag opplever alle ungene at hver og en av dem

har mistet en sokk. Hva i all verden er det som har skjedd?
 

Tvillingene Leon og Live er Kråkeslottet barnehages helt egne

detektiver. I denne boken har vi samlet de tre første mysteriene.

ISBN 978-82-419-XXXX

9 788241 917219

ISBN 978-82-419-1721-9

Et imprint i Vigmostad & Bjørke

MYSTERIENE I KRÅKESLOTTET BARNEHAGE  B
R

ILLER
, SO

K
K

ER
 O

G
 U

TESKO
M

æ
h

le  •   Sk
yllin

gstad

BRILLER, SOKKER  
OG UTESKO

Øystein Hellesøe Brekke

De tre første mysteriene, samlet i én bok.

Tvillingene Leon og Live er Kråkeslottet barnehages helt egne 
detektiver. I denne boken har vi samlet de tre første fortell- 
ingene om dem. Og det er ikke bare småsaker de får bryne seg på!

I Hvem gikk med utesko inne? har noen tråkket søle utover 
de nyvaskede gulvene, men hvem? I Hvem har tatt brillene? 
forsvinner brillene til Elin brått og mystisk. Og i Hvor ble det 
av alle sokkene? opplever samtlige unger at én sokk plutselig er 
borte. Hva i all verden er det som har skjedd?

Mysteriene i Kråkeslottet barnehage har på kort tid befes-
tet seg som en svært populær krimserie for de aller minste 
leserne. Dette er den første av flere planlagte samleutgaver.

«Dette er gull for gullungene.»
AFTENPOSTEN

978-82-419-5016-2 
299,– (INNB.) ,!7II2E1-jfabgc!

LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

Mysteriene i Kråkeslottet barnehage
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Simone har alltid drømt om å få en katt, men pappa er altfor 
allergisk. Da Peter, den nye gutten i klassen, vil vise henne en 
hemmelighet i huset i skogen, blir Simone motvillig med. Det 
viser seg å være en skadet katt som han vil at de skal redde 
– sammen!

I Kattens ABC finner Simone svar på mye, men ikke det hun 
egentlig tenker mest på. For hvorfor må mamma reise rundt 
og lage kunstutstillinger i stedet for å spise frokost med barna 
sine? Hvem er det egentlig som eier katten? Og kan hun være 
venn med Peter, som er så rar at han ikke har noen andre 
venner?

Katt savna er en varm og sjarmerende roman om å ta vare på et 
dyr, om å finne sin plass i verden og om å våge å være en ekte 
venn.

Camilla Otterlei (f. 1980) er forfatter, lærer og foredrags- 
holder. Hun er har gitt ut en rekke bøker i ulike sjangre. For 
bildeboken Kunsten å møte en bjørn (2015) mottok hun Språklig 
samlings litteraturpris. Otterlei er fra Kongsberg, men bor i 
Drammen.

Tiril Valeur (f. 1975) er illustratør og forfatter. I tillegg til å ha 
skrevet egne bøker, har hun også illustrert mange bøker for 
andre forfattere. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. 
Valeur er fra Kristiansand.

978-82-419-1950-3 
249,– (INNB.)

978-82-419-1951-0 
149,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbjfad!
LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

KATT SAVNA

Høstens søteste og varmeste barneroman:  
Kan Simone og Peter redde Lucky?

Camilla Otterlei og Tiril Valeur (ill.)
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Hvis agentene fra sikkerhetstjenesten finner meg nå, er det over. 
De kommer til å torturere meg til jeg tilstår, før de sleper meg til 
London og skyter meg i hodet. Jeg må finne Jimmy og advare ham!

Henry drømmer om å bli pilot og kjempe mot tyskerne i luften. 
Men han er for ung, og da bombene faller over London, blir 
han evakuert til småbyen Effingham. Henry får bo hos herr 
Cross, skolens strenge rektor. En stor militærleir bygges opp 
utenfor byen, og Henry og kameratene blir kjent med sersjant 
Jimmy og mannskapet hans. Guttene føler seg som ekte sol-
dater når de får høre om hemmelige planer og kodeord. Men 
så dukker kodeordene opp et kryssord i en stor avis, og både 
Cross og Henry arresteres av MI5 – mistenkt for spionasje.

Kodeord Overlord er en actionfylt historie om en ung gutts liv 
under andre verdenskrig, om soldater, spionasje og hvordan 
lekkede kodeord kunne endret hele verdenshistorien.

Tor Arve Røssland (f. 1971) har ugitt en rekke bøker for barn 
og ungdom siden debuten i 1999. Røssland er kjent for å skrive 
drivende god spenning, og han er nominert til Uprisen fem 
ganger. Han er født i Bergen, oppvokst i Kvinnherad og bor nå 
på Halhjem utenfor Bergen.

978-82-419-5055-1 
279,– (INNB.)

978-82-419-5056-8 
149,– (E-BOK)

,!7II2E1-jfaffb!
LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

KODEORD OVERLORD

Spiondrama fra spenningsmester – inspirert av en sann historie  
fra andre verdenskrig.

Tor Arve Røssland
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OVER ISEN

Høstens vakreste julebok fra forfatteren  
som aldri slutter å overraske.

Gaute Heivoll og Børge Bredenbekk (ill.)

Etter at faren døde, har Bendik holdt seg mest for seg selv. Han 
rusler langs bekker og stier i timevis, for uten faren føles den 
lille stuen han deler med moren og søstrene enda mer fattigslig. 
Den tidligere skolemesteren Gregar har satt den gamle prekesto-
len opp i fjøset sitt, og folk sier han er gal, men han lar Bendik 
bære høy til geitene og gir ham varm kringle. Bendik inviterer 
Gregar til å feire jul med ham og familien, men på vei hjem går 
både han og geitene gjennom isen … og kommer til en by mel-
lom himmel og jord som ikke vil gi slipp på ham.

Under isen er en poetisk julefortelling for barn og voksne, fantas-
tisk illustrert.

Gaute Heivoll (f. 1978) fikk sitt store gjennombrudd med Før 
jeg brenner ned i 2010, og har senere skrevet en rekke bøker for 
både barn og voksne, blant annet fjorårets originale bestselger 
Rottefangeren fra Sorø. Heivoll er fra Finsland i Vest-Agder og bor 
nå på slektsgården.

Børge Bredenbekk (f. 1975) jobbet som illustratør og grafisk 
designer i Sveits og New York før han etablerte seg i Oslo. Han 
har vunnet flere prestisjetunge priser for designvirksomheten 
sin og har fått internasjonal anerkjennelse for kunsttrykkene 
sine. Bredenbekk er fra Stavanger og bor nå i Ås. 

978-82-419-1960-2 
399,– (INNB.) ,!7II2E1-jbjgac!

LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

Gregars evangelium
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En navnløs tenåring lever med en voldelig far. Gjennom hans 
tanker og observasjoner kommer vi tett på en ung gutt og en 
familie, som hele tiden lever i skyggen av en ulmende vulkan. 
Hvordan påvirker fysisk og psykisk mishandling et ungt sinn? 
Hva tar dette unge mennesket med seg videre, i livet og i møte 
med omverdenen?

Dette er en liten bok om et stort og vanskelig tema, som berø-
rer flere enn vi aner. Noen bøker kan endre liv. Kanskje til og 
med redde det. Dette er en slik bok.

Åse L. Ombustvedt (f. 1963) er lærer, og har gått på skrive- 
kunstakademiet. Dette er hennes tredje bok. Ombustvedt er 
født og oppvokst i Våler i Østfold, og er i dag bosatt på Jeløy.

Marianne Gretteberg Engedal (f. 1986) er illustratør og kokk 
fra Haugastøl. Hun er utdannet ved Kunsthøgskulen i Bergen. 
Under kunstnernavnet Skinkeape legger hun jevnlig ut teg-
ninger og malerier på Instagram. Hun har i skrivende stund  
55 000 følgere.

978-82-419-5021-6 
279,– (INNB.),!7II2E1-jfacbg!

LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

NÅR ER JEG GAMMEL NOK 
TIL Å SKYTE FAREN MIN?

Årets viktigste og vondeste bok, er en diktsyklus for ungdom.

Åse Ombustvedt og Marianne Engedal (ill.)
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#KAMPKLAR

Skremmende aktuelt om sterke jenter og netthets.

Nina Rossing

Etter en fotballkamp der Anja må dele ut rødt kort til borte- 
lagets store stjerne, våkner hun til trusler og netthets. Der 
hver dagen tidligere var fylt med skole, fotball, russetid og 
 forelskelser, overskygges alt brått av kampen for å stå imot 
hetsen. Heldigvis er Anja og venninnene kampklare og legger en 
plan for ikke å la seg knekke. Men alt endrer seg når truslene tar 
en enda mer brutal vending.

#Kampklar treffer deg som en knyttneve i brystet og viser deg 
de mørke sidene av sosiale medier og virkeligheten for dagens 
unge. Det er også en roman om vennskapets makt, mot og vilje 
til ikke å forbli et offer.

Nina Rossing (f. 1976) jobber til daglig som lektor i videre- 
gående skole, der hun underviser i engelsk, norsk og historie. 
Hun har gitt ut tre YA-romaner på engelsk, og #Kampklar er 
hennes første bok på norsk. Rossing er fra Trondheim, der hun 
også bor i dag.

978-82-419-1760-8 
299,– (INNB.)

978-82-419-1761-5 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhgai!
LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER
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NÆRMERE 
KOMMER VI IKKE 
(TEGNESERIEROMAN)

978-82-419-1758-5  
279,– (HEFTET)

FUCK VERDEN

978-82-516-8312-8 
249,– (INNB.)

978-82-516-8743-0 
179,– (POCKET)

NÆRMERE KOMMER 
VI IKKE

978-82-419-1329-7  
299,– (INNB.)

978-82-419-1332-7  
129,– (E-BOK)

978-82-419-1461-4  
179,– (POCKET)

UNDER SNØEN

978-82-419-1507-9  
299,– (INNB.)

978-82-419-1508-6  
179,– (E-BOK)

978-82-419-1764-6  
169,– (POCKET)

VI VAR EN GANG
Monika Steinholm

Galgenhumoristisk og nært om tapt vennskap og 
tenåringskriser.

Møt Saga og Sofie. En gang var de Tuppen og Lillemor, rabar-
bra og sukker, to jordbær på et strå, Thelma og Louise. Det var 
dem mot resten. Nå er alt annerledes.

Vi var en gang er historien om sorgen over å ha mistet sin beste 
venninne, om hvor vanskelig det er å finne tilbake til det som 
en gang var – og om nyfødte kalver, røde gensere, kjipe gutter 
og evigvarende naturfagsoppgaver.

Monika Steinholm (f. 1983) har utgitt sju bøker for barn og 
ungdom, og når hun ikke skriver, jobber hun i Ark bok- 
handel. Hun har en toårig forfatterutdanning fra Universitetet  
i Tromsø og ble nominert til både Uprisen og NBUs 
Trollkrittet for debutboka Fuck verden. Hun vokste opp på 
Kvaløya og bor nå i Tromsø.978-82-419-5014-8 

299,– (INNB.)

978-82-419-5015-5 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jfabei!
LANSERINGSMÅNED: AUGUST
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KAN VI BARE  
LATE SOM

978-82-419-1505-5 
299,– (INNB.)

978-82-419-1506-2 
129,– (E-BOK)

978-82-419-1666-3 
149,– (POCKET)

«Sår, vakker, varm debut.» 
Finn Stenstad, Tønsbergs Blad

Omslagsdesign: Magnus Riise
Omslagsfoto: Ivar Bjørdalsbakke

Camilla Helene Sandmo (f. 1991) 
er bosatt i Tønsberg og har tidligere 
drevet med kunstløp. Kan vi bare late 
som er hennes første roman.
 
Følg Camilla på Instagram:
@booknerdmille

«Boka er like elegant gjennomført som en trippel axel; 
den er underholdende, godt skrevet og har en 

overraskende plotvending.»
Marthe Andersen Snekkerhaugen, Hadeland Blad

Når Emma ikke spiller Sims eller drømmer om å bli en berømt 
blogger, driver hun med kunstløp. Punktum. Mer er det ikke tid 
til. Jossi driver med hockey og er først og fremst opptatt av å ha 
det gøy på isen. Etter et veddemål utvikler det seg langsomt et 
vennskap mellom de to. Men alt er ikke på plass i Jossis verden.

«Camilla Sandmo har skrevet en varm og underholdende 
roman om å tørre å ta egne valg. Selv når du velger det 

motsatte av hva mora di vil du skal gjøre.»
Lena Ramberg, Barnebokkritikk.no

«Jeg vil anbefale denne hjertevarme boka til alle 
som er, og har vært, 14 år!»

Bloggen Lesefryd: lesefryd.blogg.no

«Mens jeg ligger og kaver på isen, fl yr 
noe svart forbi meg og krasjer inn i 
vantet med et ekstremt høyt smell. Jeg 
kryper sammen og kjenner sjokket av 
den skarpe lyden helt ut i fi ngertuppene. 
Pucken. Den burde faen meg hatt 
lyddemper.

Jeg plukker den opp og stirrer på den 
med avsky. En av guttene klatrer over 
dekkene og er på vei mot meg.

«Si unnskyld», sier jeg når han er nærme 
nok. «Du kunne ha drept meg!» Gutten 
sier ingenting, han bare stirrer. Alt jeg 
kan skimte under hjelmen, er mørk hud 
og svart hår.»

ISBN 978-82-419-1666-3

,!7II2E1-jbgggd!

DEFINISJONEN  
AV UMULIG

Camilla Sandmo

Sårt og direkte om sommeren da alt forandrer seg – 
om umulig kjærlighet, verdensrommet og irriterende 
sommergjester.

Hanna tilbringer som vanlig ferien hos bestefar på Vårøya. Hun 
har med seg stjernekikkert på stranda og drømmer om å bli 
astronaut. Men denne sommeren er alt annerledes. Bestefars 
hus står i fare for å bli revet, og øya invaderes av klysete rike 
gutter – særlig Trym vil liksom ikke holde seg unna. Selv 
vennskapet med sommervenninnen Olivia trues av Hannas 
store hemmelighet, den hun helst vil legge igjen på fastlandet. 
Men er man ekte venner hvis man bare møtes hver sommer? 
Kan man bli forelsket i en gutt som er så irriterende? Og hva er 
egentlig vitsen med stjerner hvis man ikke lenger kan se dem?

Camilla Sandmo (f. 1991) går på Norsk Barnebokinstitutts 
forfatterstudium. Hun debuterte i 2017 med ungdomsromanen 
Kan vi bare late som, som ble nominert til både NBUs debutant-
pris Trollkrittet og til Uprisen. Hun er fra Tønsberg og bor i 
Oslo.

978-82-419-1899-5 
299,– (INNB.)

978-82-419-1900-8 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbijjf!
LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

Nominert til 
U-prisen 2018
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TURBO-TIM I EN KLASSE 
FOR SEG

TURBO-TIM SLÅR  
TIL IGJEN

978-82-419-1784-4 
99,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: AUGUST

,!7II2E1-jbhiee!

978-82-419-1785-1  
149,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

,!7II2E1-jbhifb!

Tim er på alle måter helt gjennomsnittlig, men mener selv han 
er super! Sammen med kompisene Frans og Teddy spiller han 
i bandet Død over amøbene og prøver å ikke bli tatt på fersken 
av klasselæreren, nådeløse fru Gudesen.

I disse to første bøkene finner du ut hvordan Tim overlever 
farens redselsfulle havregrøt, en uheldig takling av rektor 
Nilsen, å havne på kanonballag med Grusomme Gina, samtidig 
som han jakter på ære og berømmelse.

Lincoln Peirce (f. 1963) er en amerikansk forfatter og tegne-
serieskaper. Turbo-Tim startet som en tegneseriestripe i 1991 
og har toppet bestselgerlistene verden over.

Bestselgerserie for alle som elsker Pingla – endelig på norsk!

Lincoln Peirce

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn

«Turbo-Tim er supermorsom!»  

JEFF KINNEY, FORFATTER AV PINGLA-BØKENE.



69



70 BARN OG UNGDOM
OVERSATT SKJØNNLITTERATUR

Hundemannen 6
NÅR VILLDYRET VÅKNER
Dav Pilkey

Barnas nye superhelt topper bestselgerlistene verden over 
– enda sjefere enn noensinne!

Halvt hund, halvt menneske - og helt sjef! Den heltemodige 
Hundemannen blir sendt i fengsel for en forbrytelse han ikke 
har begått. Mens vennene hans kjemper for å bevise hans 
uskyld, sliter Hundemannen med å finne sin plass blant hun-
der og mennesker i fengselet. Han hører til i to verdener, men 
vil han noen gang passe ordentlig inn noe sted?

Dav Pilkey (født 1966) lagde sin første tegneserie allerede på 
barneskolen. Siden den gang har han skrevet en rekke pris- 
belønte og bestselgende serier, inkludert de elleville eventy-
rene om Kaptein Supertruse.

978-82-419-5000-1 
249,– (INNB.),!7II2E1-jfaaab!

LANSERINGSMÅNED: AUGUST

HUNDEMANNEN 1 – 
HUNDEMANNEN

978-82-419-1389-1 
249,– (INNB.)

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

HUNDEMANNEN 4 –  
HUNDEMANNEN  
OG SUPERPUS

978-82-419-1745-5 
249,– (INNB.)

HUNDEMANNEN 5 –  
LOPPENES HERRE

978-82-419-1837-7 
249,– (INNB.)

HUNDEMANNEN 2 –  
I FRI DRESSUR

978-82-419-1511-6 
249,– (INNB.)

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn
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� omas og Harald er eksperter på å havne 
i trøbbel. Det eneste de liker bedre enn 

rampestreker, er å lage tegneserier. Og 
sammen har de laget den mest fantastiske 
superhelten i universet. SÅ hemmelig at 
han ikke engang vet det selv!

Nå er denne første boken om Kaptein Supertruse endelig i farger. 

BØKENE SOM FÅR BARN TIL Å LESE!
mer enn 80 millioner bøker solgt verden over!

NÅ OGSÅ SOM FILM!

Det siste innenfor fet animasjonsteknologi – der 
DU får illustrasjonene til å BEVEGE seg!!

MED BLADOGRAFI!

BONUS: FINN UT HVORDAN KAPTEIN 
SUPERTRUSE EGENTLIG BLE TIL!

I FARGERI FARGER

“Uimotståelig.”  – Entertainment Weekly

KAP
TEI

N 

SUP
ERT

RUS
E

KAPTEIN 
     ERTRUSE

 KAPSUPE

Første BOK i serien av

1

I FARGER
ENDELIGI FARGER
ENDELIG

ACTION!

MORO!

LATTER!
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USE

MØTMØT

HAR DU LEST ALLE TRUSENE DINE?

    o
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 DE R
A

M
PETE R

O
BO

TEN
E!

,!7II2E1-jbejec!
ISBN 978-82-419-1494-2

andre bok i serien av

Det siste innenfor fet animasjonsteknologi – der 
DU får illustrasjonene til å bevege seg!

MED BLADOGRAFI!

BONUS: en splitter ny hundemannen- 
historie fra Thomas og Harald!

Thomas og Harald er to ansvarlige gutter.  
Når noe går galt, er de som regel ansvarlige. Den siste 
rampestreken slår brått fryktelig feil, og vips, så har de 

skapt en hær av fryktinngytende snakkende doer. 
Heldigvis vet de om en superhelt som er kjappere enn sin 

egen trusestrikk! Nok en jobb for den  
fantastiske Kaptein Supertruse!

I FARGERI FARGER
ENDELIG

 og de drittleie
 DOENE

KJØTTETENDE
 DOER

2

    o
g
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ittleie do

en
e!

    o
g

 DE dr
ittleie do

en
e!

I FARGER

BØKENE SOM FÅR BARN TIL Å LESE! 
MER ENN 80 MILLIONER BØKER 

SOLGT VERDEN OVER!
NÅ OGSÅ SOM FILM!

I FARGER

MER 
ACTION!

MER 
TRUSE- 
KRAFT!

MER 
LATTER!

ISBN 978-82-419-1624-3ISBN 978-82-419-1624-3

9 788241 916243

I FARGERI FARGER
ENDELIG

 og invasjonen av DE

kantinedamene FRA
 UTROLIG SLEMME

(og det påfølgende angrepet fra de like onde 
zombie-nerdene)

verdensrommet

I FARGERI FARGER
ENDELIG 3

    og inva
sjonen a

v de u
trolig slem

m
e  
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ntineda

m
ene fr

a
 ver

densrom
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ISBN 978-82-419-1699-1ISBN 978-82-419-1699-1

9 788241 916991

BONUS: en splitter ny hundemannen- 
historie fra Thomas og Harald!

BØKENE SOM FÅR BARN TIL Å LESE! 
MER ENN 80 MILLIONER BØKER 

SOLGT VERDEN OVER!
NÅ OGSÅ SOM FILM!

Det siste innenfor fet animasjonsteknologi – der  
DU får illustrasjonene til å BEVEGE seg!!

MED BLADOGRAFI!

tredje BOK i serien av

ACTION!

MORO!

LATTER!

Han beseiret professor Bleie.
Han knuste de drittleie doene. 

Nå er Kaptein Supertruse klar for sitt livs kamp. Kan han
sammen med Thomas og Harald klare kampen mot de onde 

romvesenene som prøver å grafse til seg hele planeten?
Det er klart for et nytt og grenseløst truseeventyr!

25 ½ KAPITLER
100 % MER
TRUSEKRAFT!

HAR DU LEST ALLE TRUSENE DINE?

21
7 

m
m

21
7 

m
m

4

    og professor
 bæ

sjebleies fa
r

lige felle

ISBN 978-82-419-1700-4ISBN 978-82-419-1700-4

9 788241 917004

BONUS: festlige fakta og 
tullete ting!

BØKENE SOM FÅR BARN TIL Å LESE! 
MER ENN 80 MILLIONER BØKER 

SOLGT VERDEN OVER!
NÅ OGSÅ SOM FILM!

Det siste innenfor fet animasjonsteknologi – der  
DU får illustrasjonene til å BEVEGE seg!!

MED BLADOGRAFI!

Thomas og Harald er ikke slemme. 
De synes bare at det er gøy å tulle 
litt med folk. Dessverre skaper  

rampestrekene deres ofte mye trøbbel 
for dem. Og når professor Bæsjebleie 

blir den nye naturfaglæreren deres ...  
  Vel, da forårsaker Thomas og Harald at nesten 

hele planeten blir overtatt av en splitter pine gal vitenskaps-
mann. Hvem kan stoppe professor Bæsjebleie? Det er en  
jobb for Kaptein Supertruse!

HAR DU LEST ALLE TRUSENE DINE?

339 mm
136 mm 136 mm

17 mm15 mm

15
 m

m

10 mm 10 mm

24
7 

m
m

FJERDE bok i serien av

ACTION!

MORO!

LATTER!

I FARGERI FARGER
ENDELIG

farlige fellefarlige felle
bæsjebleiesbæsjebleies

og professor

En gal  
vitenskapsmann! 

En gal  
vitenskapsmann! 

En gal  
vitenskapsmann! 

I FARGERI FARGER
ENDELIG

ØJ

KAPTEIN SUPERTRUSE OG 
DEN STORE KJÆRLIGHETEN 
– NOT! ENDELIG I FARGER!

Dav Pilkey

Femte bok i den ultrapopulære serien – nå i fullfarge!

Thomas og Harald har virkelig fått det til denne gangen … 
de har skapt et MONSTER! Hun er raskere, smartere og 
ondere enn noe annet verden har sett. Hun heter Den Store 
Stygge Høysåta! Med hjelp fra forferdelige roboter og det 
skrekkelige håret hennes, skal hun ta over verden
– og hun gir alle som står i veien for henne et skikkelig truse-
røsk, inkludert Kaptein Supertruse.

Har du lest alle trusene dine?

Dav Pilkey (født 1966) lagde sin første tegneserie allerede på 
barneskolen. Siden den gang har han skrevet en rekke prisbe-
lønte og bestselgende serier, inkludert de elleville eventyrene 
om Kaptein Supertruse og Hundemannen.

978-82-419-1998-5 
249,– (INNB.) ,!7II2E1-jbjjif!

LANSERINGSMÅNED: AUGUST

KAPTEIN SUPERTRUSE  
OG PROFESSOR 
BÆSJEBLEIES  
FARLIGE FELLE

978-82-419-1700-4 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE RAMPETE 
ROBOTENE – ENDELIG I 
FARGER!

978-82-419-1494-2 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE DRITTLEIE 
DOENE – ENDELIG I 
FARGER!

978-82-419-1624-3 
249,– (INNB.)

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

978-82-419-1699-1  
199,– (INNB.)

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn
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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 4 – HILO VEKKER 
MONSTRENE 

978-82-419-1868-1 
199,– (INNB.)

Hilo 5
HILO I FRITT FALL
Judd Winick

Det actionfylte eventyret om Hilo når nye høyder! En  
perfekt bok for alle som elsker Hundemannen og Amuletten.

Hva skjedde egentlig i Hilos verden før han kom til jorda? Hilo 
og D.J. begir seg ut på en farefull ferd til Hilos hjemplanet for å 
få svar på spørsmålet. Og det viser seg raskt at alt Hilo trodde 
han visste om fortiden sin er helt, helt feil.

For skulle ikke Hilo liksom redde hele verden?
Eller er det egentlig Hilo selv som trenger å bli reddet?  
Hva skjer hvis myndighetene slår kloa i ham?
Er egentlig NOEN det de utgir seg for å være?

Og viktigst av alt: Rekker Hilo og vennene hans å finne ut av alt 
sammen før det er for sent?

Judd Winick (f. 1970) vokste opp på Long Island. Der til- 
brakte han utallige timer med å tegne, lese tegneserieblader 
og se på tegnefilm. I dag bor han i San Fransisco med kona si, 
deres to barn og katten Chaka.

978-82-419-1985-5 
249,– (INNB.),!7II2E1-jbjiff!

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

Oversatt av Morten Hansen

BARN OG UNGDOM
OVERSATT SKJØNNLITTERATUR
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ARU SHAH OG  
DOMMEDAGSDANSEN

978-82-419-1835-3 
249,– (INNB.)

978-82-419-1836-0 
129,– (E-BOK)

ARU SHAH  
OG DØDSSANGEN

Roshani Chokshi

Oppfølger til vårens bestselger – perfekt for fans av Percy 
Jackson!

Aru har så vidt vennet seg til tanken på at hun er en reinkar-
nert pandava og datter av tordenguden når panikken bryter løs 
i Andreverdenen. Kjærlighetsgudens pil og bue er blitt stjålet, 
og i tyvens hender forvandler pilene mennesker til nådeløse 
drapszombier.

Med en sterk jente i hovedrollen og hinduistiske myter som 
bakteppe har Chokshi skapt et fargerikt, actionfylt univers med 
umiddelbar appell til slukeleserne der ute.

Roshani Chokshi (f. 1991) hadde skrevet en rekke ungdoms- 
romaner før hun kom med første bok i Pandavaserien. Aru 
Shah seilte rett inn på pallplass i New York Times og spås å 
være hennes store gjennombrudd. Chokshi er født og oppvokst 
i USA og har filippinsk og indisk bakgrunn.

978-82-419-5033-9  
299,– (INNB.)

978-82-419-5034-6  
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jfaddj!
LANSERINGSMÅNED: AUGUST

Pandava-serien 2
Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen

BARN OG UNGDOM
OVERSATT SKJØNNLITTERATUR
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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 TIVOLI

978-82-419-1866-7 
149,– (INNB.)

Isadora Måneblomst 8

ISADORA MÅNEBLOMST 
OG SNØGUTTEN

Harriet Muncaster

Bli med barnas søteste favoritt på et magisk og sjarme-
rende vintereventyr – perfekt for norske lesere!

Isadora har en mamma som er alv, og en pappa som er vampyr. 
Selv er hun litt begge deler. Derfor elsker hun både natte- 
mørket, svarte ballettskjørt, solskinn og den trofaste Rosa Kanin.

Dessuten elsker Isadora å leke i snøen, særlig når snøskulptu-
rene hun har laget blir levende! Dessverre varer ikke snømagi 
for alltid. Klarer Isadora å redde de nye vennene sine før de 
smelter?

Isadora Måneblomst er spesiell fordi hun er annerledes. Halvt  
vampyr, halvt alv – helt unik!

Harriet Muncaster er forfatter og illustratør. Hun elsker 
alver, katter og alt som er glitrende, rosa og bittelite. Hun har 
foreløpig skrevet og illustrert 8 bøker om vampyralven Isadora 
Måneblomst, og bøkene hennes er oversatt til en rekke språk.

978-82-419-1867-4 
199,– (INNB.),!7II2E1-jbighe!

LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

Oversatt av Hilde Lyng

BARN OG UNGDOM
OVERSATT SKJØNNLITTERATUR
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Tre venninner. Ingen foreldre.
Ubegrenset med godteri.
Og – javel – ett og annet barn å passe på. Men hvor vanskelig 
kan det egentlig være?

June, Penny og Sofia drømmer om den perfekte bursdags- 
festen, den som én gang for alle skal bevise for hele skolen 
hvor kule de er. Men feiringen de ønsker seg, er langt fra gratis. 
Da Judith kommer over en gammel bok, får hun en strålende 
idé: å lage en barnevaktklubb. Bare synd at Chelsea, den ond-
skapsfulle søsteren hennes, også liker ideen – og bestemmer 
seg for å stjele den.

Dermed er kampen i gang: Hvem driver byens beste 
barnevaktbyrå?

Caroline Cala er bosatt i Brooklyn og har tidligere jobbet som 
ghostwriter, redaktør og skribent for magasiner som Elle og 
Vogue.

978-82-419-1523-9 
199,– (INNB.)

978-82-419-1524-6 
149,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbfcdj!
LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

UPS!  
BARNEVAKTBYRÅ

Ny slukeserie med skyhøy gjenkjennelsesfaktor for alle jenter som 
drømmer om et mer spektakulært liv!

Caroline Cala

Oversatt av Sigrid Grande

BARN OG UNGDOM
OVERSATT SKJØNNLITTERATUR
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978-82-419-1554-3 
299,– (INNB.)

978-82-419-1553-6 
179,– (E-BOK)

I SALG

,!7II2E1-jbffed!

INGENLUND: 
MORRIGANS  
FORBANNELSE

978-82-419-1551-2 
299,– (INNB.)

978-82-419-1552-9 
149,– (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! 
 
Jessica Townsend pendler mellom London og Sunshine Coast 
i Australia, der hun også vokste opp. Hun frilanset 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

Oversatt av Kirsti Vogt

BARN OG UNGDOM
OVERSATT SKJØNNLITTERATUR
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PERCY JACKSONS  
GRESKE GUDER

Rick Riordan

En lettlest og humoristisk innføring i gresk mytologi – slik 
bare en halvgud kan fortelle den.

Hvem kan fortelle historiene om gudene på Olympos bedre 
enn en moderne halvgud? Percy Jackson tar deg med inn i den 
greske gudeverdenen og beretter om hvordan den ble skapt og 
om gudenes interne maktkamper med blodbad, kannibalisme, 
tyveri og bakvasking.

Percy gjør de eldgamle mytene relevante, underholdende og 
uforglemmelige – en ærligere innføring i gresk mytologi skal 
du lete lenge etter!

Rick Riordan (f. 1964) hadde skrevet krimbøker for voksne i 
flere år da sønnen Haley ba ham fortelle en historie om greske 
guder og helter. Det ble starten på den første serien om halv- 
guden Percy Jackson – og mer enn 35 millioner solgte bøker. 
Rick Riordan bor i Boston med familien sin.978-82-516-8462-0 

299,– (INNB.)

978-82-419-5006-3 
199,– (E-BOK)

,!7II2F1-giegca!
LANSERINGSMÅNED: AUGUST

PERCY JACKSON 1 –  
LYNTYVEN

978-82-516-5773-0 
179,– (POCKET)

PERCY JACKSON 2 – 
MONSTERHAVET

978-82-516-8192-6 
179,– (POCKET)

PERCY JACKSON 3 –  
TITANENS FORBANNELSE

978-82-516-5775-4 
179,– (POCKET)

PERCY JACKSON 4 – 
SLAGET OM LABYRINTEN

978-82-516-5776-1 
179,– (POCKET)

PERCY JACKSON 5 – 
DEN SISTE OLYMPIER

978-82-516-5777-8 
179,– (POCKET)

4c process

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

TITANENS FORBANNELSE

III

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

TITANENS FORBANNELSE

III

«Boka har alt: Spenning, fantasi, action, monstre og humor.» Trønder-Avisa

ISBN 978-82-516-5775-4ISBN 978-82-516-5775-4

9 788251 657754

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

The Lightning Thief

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

LYNTYVEN

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

LYNTYVEN

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

TITANENS FORBANNELSE

III

RioRdan

✶ «Leserne vil lure på hvordan litteratur kan være så 
morsom!» Kirkus Reviews 

PERCY JACKSON er i trøbbel igjen. To nye halvguder 
har dukket opp, og Annabeth forsvinner utenfor en klippe.  

I Halvblodsleiren spår Orakelet at noe forferdelig skal skje med 
en av halvgudene – men ingen vet hvem. Percy og vennene hans 

trosser orakelets dystre spådommer og drar ut for å lete etter 
Annabeth. Det de ikke vet, er at titanen Kronos har lagt  

en grusom felle for dem  …

Titanens forbannelse er den tredje boken i bestselgerserien  
om Percy Jackson. Serien har solgt mer enn 50 millioner  
eksemplarer verden over og har mottatt en rekke priser.

«Likte du bøkene om Harry Potter, kommer du til  
å elske Percy Jackson.» Aftenposten
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«… en 
usedvanlig  
vellykket  

fantasyserie.» 
Dagbladet

RioRdan

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

The Battle of the Labyrinth
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✶ «Gnistrende sverdkamper i et halsbrekkende tempo – 
leserne vi bli hekta nok en gang.» Publishers Weekly

EN HEMMELIG INNGANG til labyrinten 
som beskytter Halvblodsleiren, er blitt oppdaget, og den onde 

Luke planlegger å invadere leiren på oppdrag fra titanen Kronos. 
Det eneste som kan forhindre at Lukes skumle planer settes i verk, 

er oppfinneren Daedalus, som holder til dypt inne i labyrinten. 
Annabeth, Percy, Grover og Tyson legger ut på en farlige jakt 

for å finne ham. Vil de noen gang finne veien ut igjen?

Slaget om labyrinten er den fjerde boken i bestselgerserien om 
Percy Jackson. Serien har solgt mer enn 50 millioner eksemplarer 

verden over og har mottatt en rekke priser.

«Det er en usedvanlig dyktig forfatter som får dette stoffet til å 
leve så heftig ... man merker klassen i den elegante måten fortellin-
gen vikles ut på, dimensjonene på buene, kraften i oppbyggingen 

og det universelle perspektivet.» Aftenposten

 
«Cliffhanger-slutten på Slaget om labyrinten vil få leserne til å 

holde pusten i spenning helt til den femte og siste boken er klar!» 
School Library Journal

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

SLAGET OM LABYRINTEN

IV

★ «… Den beste boken så langt.» Kirkus Reviews

ISBN 978-82-516-5776-1ISBN 978-82-516-5776-1

9 788251 657761

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

The Lightning Thief

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

LYNTYVEN

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

LYNTYVEN

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

The Battle of the Labyrinth

IV

«… en 
usedvanlig  
vellykket  

fantasyserie.» 
Dagbladet

4c process

«... om mulig enda bedre enn den fantastiske debuten.» 
Publishers Weekly

MOT SLUTTEN av et overraskende rolig skoleår for  
Percy Jackson dukker Annabeth opp med dårlige nyheter:  
Den magiske grensen som beskytter Halvblodsleiren, er  
forgiftet av en mystisk fiende, og det eneste trygge stedet 

for halvgudene står i fare. Percy og vennene hans må krysse  
det grusomme Monsterhavet for å finne en motgift –  

og redde leiren fra å bli rasert.

Dette er andre bok i bestselgerserien om Percy Jackson.
 

«Stor underholdning!»  
The Independent

 
«Med alle cliffhangerne og den frekke tonen leserne elsket i  

Lyntyven  – i tillegg til en overraskende ny familiehemmelighet 
 – vil denne fremragende oppfølgeren vinne flere nye  

tilhengerskarer.»   
Child Magazine

«Denne boka er like spennende som den forrige … Anbefales!»  
Bokelskeren

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

MONSTERHAVET
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Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

The Sea of Monsters

II

«… en usedvanlig vellykket fantasyserie.» Cathrine Krøger, Dagbladet

ISBN 978-82-516-8192-6ISBN 978-82-516-8192-6

9 788251 681926

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

The Lightning Thief

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

LYNTYVEN

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

LYNTYVEN

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

MONSTERHAVET

II

RioRdan RioRdan
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✶ «Uimotståelig avslutning på sagaen.»  
Kirkus Reviews

IFØLGE DEN ELDGAMLE SPÅDOMMEN 
vil det skje noe fryktelig den dagen Percy fyller 16 år.  

Rett før bursdagen hans begynner Tyfon å herje langs kysten,  
og gudene forsøker å stoppe ham. Olympos ligger nå åpent og  

ubeskyttet, og Percy oppdager snart at en enda større fare truer:  
Titanen Kronos er på vei mot New York med sin mektige hær.  

Ungdommene fra Halvblodsleiren er de eneste som kan  
redde Olympos, og Percy må også kjempe mot sin  
skjebne – spådommen som varsler at han skal dø.

Den siste olympier er den femte og siste boken i bestselgerserien om 
Percy Jackson. Serien har solgt mer enn 50 millioner eksemplarer 

verden over og har mottatt en rekke priser.

«Fansen vil ikke bli skuffet!»  
Publishers Weekly

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

DEN SISTE OLYMPIER

V

«… usedvanlig vellykket avslutning (...) Bravo, Rick Riordan.» Dagbladet

ISBN 978-82-516-5777-8ISBN 978-82-516-5777-8

9 788251 657778

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

The Lightning Thief

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

LYNTYVEN

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

LYNTYVEN

I

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

DEN SISTE OLYMPIER

V

Rick Riordan
THE NEW YORK TIMES #1 BEST-SELLING SERIES

DEN SISTE OLYMPIER

V

«… usedvanlig  
vellykket  

fantasyserie.» 
Dagbladet

Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen

BARN OG UNGDOM
OVERSATT SKJØNNLITTERATUR
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DRØMMETYVENE

978-82-419-1612-0 
199,– (INNB.)

978-82-419-1616-8 
179,– (E-BOK)

“En fortelling om mot og lojalitet som blir satt på prøve ... ett hundre prosent fengslende.”
* Publishers Weekly

MAGGIE
STIEFVATER

MAGGIE
STIEFVATER

Ravnekretsen, bok 3

mellom
speilene

PROFETIEN

978-82-419-1596-3  
199,– (INNB.)

978-82-419-1615-1 
129,– (E-BOK)

MELLOM SPEILENE

978-82-419-1613-7  
249,– (INNB.)

978-82-419-1617-5 
129,– (E-BOK)

RAVNEKONGEN
Maggie Stiefvater

Urban fantasy fra leserfavoritt: «Et tordenbrak av en 
avslutning på en enestående serie.»

Hele sitt liv har Blue blitt fortalt at hun vil være ansvarlig for 
sin store kjærlighets død. Siden hun ikke tror på ekte kjærlig-
het, har hun tatt dette med stor ro, men etter hvert som hun 
dras stadig dypere inn i Ravnekretsens mystiske verden, er hun 
ikke lenger like sikker …

Maggie Stiefvater (født 1981) bor i Virginia med mann, barn og 
fire hunder. Hun har jobbet som kalligrafiinstruktør, servitør 
og bryllupsmusiker, men er nå forfatter på heltid. Stiefvater 
har en rekke bøker bak seg, blant annet serien Shiver, som lå 
førti uker på New York Times bestselgerliste.

«… vil appellere til alle, enten de liker  
fantasy, romantikk eller spenning. […]  
En potensiell blockbuster!» 

BOOKLIST

978-82-419-1614-4 
249,– (INNB.)

978-82-419-1618-2 
149,– (E-BOK)

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

,!7II2E1-jbgbee!

Ravnekretsen 4 
Oversatt av Hilde Lyng

BARN OG UNGDOM
OVERSATT SKJØNNLITTERATUR



80 BARN OG UNGDOM
FAKTABØKER



81BARN OG UNGDOM
FAKTABØKER

BARN OG UNGDOM

Faktabøker



82

ABC for tøffinger er et funn for tøffe gutter og jenter som gjerne 
vil lære seg alfabetet – og de som i utgangspunktet ikke har så 
lyst! For med humor og fascinerende fenomener blir læring en 
lek. Hver bokstav presenteres med en fargerik illustrasjon av 
en ting som appellerer til førskolebarna, samt en setning der 
den aktuelle bokstaven danner bokstavrim.

Det vil si bortsett fra når det kommer en overraskelse. For hva 
skjer når det dukker opp en lilla enhjørning på bokstaven E? 
Enhjørninger kan jo ikke være tøffe? Eller kanskje de kan det?

Nicolai Houm (født 1974) er prisbelønt forfatter og jobber som 
barnebokredaktør i Ena – et imprint i Vigmostad & Bjørke. 
Han er utdannet journalist og har gått på forfatterstudiet i Bø. 
Houm er oppvokst i Bærum, og bor i Lier.

Fredrik Di Fiore (født 1973) er barnebokredaktør i Ena. Som 
forfatter har han utgitt boka Edelgran, illustrert av Geir Moen, 
på Minuskel forlag. Han har en mastergrad i allmenn litteratur-
vitenskap fra Universitetet i Oslo. Di Fiore er oppvokst i Oslo, 
og bor på Nesodden.  

Lars Rudebjer har jobbet som illustratør siden 1989 og har flere 
titalls barnebøker bak seg. Bøkene hans er publisert i en rekke 
land.

978-82-419-5020-9 
249,– (INNB.),!7II2E1-jfacaj!

LANSERINGSMÅNED: AUGUST

ABC FØR TØFFINGER

D for dinosaur, H for hai og T for traktor.  
ABC for tøffinger vekker barnets interesse for bokstaver  

og ord med 29 superkule ting – én for hver bokstav.

Nicolai Houm, Fredrik Di Fiore og Lars Rudebjer (ill.)

BARN OG UNGDOM
FAKTABØKER
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I havet herjer haien.

Hai
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GRØNNE GREIER

978-82-419-1600-7 
299,– (INNB.)

HVA ER GREIA  
MED KLIMA?

Ole Mathismoen og Jenny Jordahl

Frittstående oppfølger til Grønne greier – om natur og miljø 
og sånt! 

Radarparet Ole Mathismoen og Jenny Jordahl gjør bokstavelig 
talt et dypdykk ned i den pågående klimakrisen, og ser nær-
mere på hva som er i ferd med å skje, hvorfor det skjer, hva 
som blir konsekvensene og hva som eventuelt kan gjøres. 

Det er tungt og komplisert stoff, men det formidles på en 
smart, morsom og lettfattelig måte, av to mestere i faget. Også 
denne gangen er forfatterne tegneseriefigurer i boka – i en 
lenger og helt nyskrevet serie.

Ole Mathismoen (f. 1961) er Norges fremste miljøjournalist, 
med flere bøker om miljøvern bak seg. Boken Klima - hva skjer? 
(2007) ble nominert til Brageprisen. I 2016 ble han tildelt 
Bergesenprisen. Mathismoen er oppvokst i Asker, og bor i 
Oslo. 

Jenny Jordahl (f. 1989) er illustratør, tegneserieskaper, blogger 
og forfatter. Jordahl er utdannet fra Kunsthøgskolen, og har 
blant annet gitt ut 60 damer du skulle ha møtt og Kvinner i kamp 
sammen med Marta Breen. Hun står også bak tegneserien Livet 
blant dyrene. Jordahl er oppvokst i Ski, og er i dag bosatt i Oslo.

978-82-419-5022-3 
299,– (INNB.),!7II2E1-jfaccd!

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

Grønne greier 

«En barnebok om 
miljø som bør inn i 
enhver bokhylle» 
MAJA TROBERG 
DJUVE, DAGBLADET

Nominert til 
Brageprisen 2018

BARN OG UNGDOM
FAKTABØKER
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GUINNESS WORLD RECORDS 
2020

Uunnværlig for faktasamlere og rekordknusere i alle aldre og en 
obligatorisk gave under juletreet.

Årets bok har et splitter nytt design, et eget kapittel om roboter 
og en rekord for hver eneste dag – finn ut hvilken rekord som ble 
satt på akkurat din bursdag!

Guinness World Records ble først utgitt i 1955 og selger årlig 
mer enn 130 millioner eksemplarer i over 100 land, er full-
stendig oppdatert med alt fra årets viktigste sportsresultater 
og vitenskapelige funn til de nyeste listetoppene og digitale 
TV-utgivelser.

978-82-419-5028-5 
339,– (INNB.) ,!7II2E1-jfacif!

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

Oversatt av Tore Sand
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Alle drømmer om å slå kloa i Den Magiske Diamant. Ryktene 
sier at den hver fullmåne kan oppfylle ditt høyeste ønske.

Jungelfyrsten Maga Kahns drøm er å kunne tåle sol slik at han 
fritt skal kunne bevege seg ut av den mørke jungelen. Selveste 
Kaptein Sabeltann vil fylle opp hele borgen sin med gull og edel-
stener. Pinky vil bare leve i fred i Kjuttaviga. Sunniva er eventyr-
lysten. Men det er vesle Marco som stikker av med diamanten. 
Og før de vet ordet av det blir alle trukket inn i et vanvittig 
kappløp … 

Denne boken gir deg hele den eventyrlig historien fra filmen 
Kaptein Sabeltann og Den Magiske Diamant.

Terje Formoe (f. 1949) har skapt Kaptein Sabeltann-universet, 
showene i Dyreparken og ikke minst musikken. Sangene 
strømmes 18 millioner ganger i året, med låta Sjørøverne 
kommer på topp. Kaptein Sabeltann er Norges mest populære 
barnekarakter med et stort utvalg av sanger, leker, kostymer og 
bøker, for å nevne noe. Terje Formoe er fra Fredrikstad og bor 
nå i Kristiansand

Qvisten Animation står bak kinosuksesser som Hakkebakke-
skogen, Flåklypa, Knutsen og Ludvigsen og Pelle Politibil. 
Animasjonsfilmen Kaptein Sabeltann og Den Magiske Diamant 
er Qvistens største satsning noen sinne med et stjernelag 
av skuespillere og grensesprengende animasjonsteknikker. 
Resultatet er en eventyrfilm på høyt internasjonalt nivå og 
Kaptein Sabeltann vil som alltid erobre verden.

978-82-419-1991-6 
299,– (INNB.) ,!7II2E1-jbjjbg!

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER

KAPTEIN SABELTANN  
OG DEN MAGISKE DIAMANT  

– HELE FORTELLINGEN

Den store boka fra høstens barnefilm på kino. En episk Kaptein  
Sabeltann-historie med spenning og humor for unge sjørøvere.

Terje Formoe
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SJØRØVERE OG LANDKRABBER 
I KAPTEIN SABELTANNS RIKE

For de yngste sjørøverne – bok med fem sjørøverlyder

Terje Formoe

Bli kjent med karakterene i filmen om Den Magiske Diamant: 
Pinky, Sunny og Marco, Pelle og Pysa, Skalken, Maga Kahn, 
Sirikit og Baltazar, Langemann og selvsagt – selveste kongen på 
havet – Kaptein Sabeltann. Med fem sjørøverlyder.

Terje Formoe (f. 1949) har skapt Kaptein Sabeltann-universet, 
showene i Dyreparken og ikke minst musikken. Sangene strøm-
mes 18 millioner ganger i året, med låta Sjørøverne kommer på 
topp. Kaptein Sabeltann er Norges mest populære barnekarakter 
med et stort utvalg av sanger, leker, kostymer og bøker, for å 
nevne noe. Formoe er fra Fredrikstad og bor nå i Kristiansand.

Qvisten Animation står bak kinosuksesser som Hakkebakke- 
skogen, Flåklypa, Knutsen og Ludvigsen og Pelle Politibil. 
Animasjonsfilmen Kaptein Sabeltann og Den Magiske Diamant 
er Qvistens største satsning noen sinne med et stjernelag 
av skuespillere og grensesprengende animasjonsteknikker. 
Resultatet er en eventyrfilm på høyt internasjonalt nivå og 
Kaptein Sabeltann vil som alltid erobre verden.

978-82-419-3253-3 
149,– (KART.),!7II2E1-jdcfdd!

LANSERINGSMÅNED: SEPTEMBER
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Finn og tell skjulte diamanter, gullmynter, skattkister, sverd 
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!

Bli med og let etter Den Magiske Diamant. Det er kaos om bord i 
Den Sorte Dame, kan diamanten være i byssa til Skalken? Ute på 
dekk, eller i Kaptein Sabeltanns kahytt? Eller er den i Kjuttavika 
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!

KAPTEIN SABELTANN  
PÅ SKATTEJAKT 

HVOR ER DEN MAGISKE 
DIAMANT?

Terje Formoe

Terje Formoe

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

978-82-419-3254-0 
149,– (KART.) ,!7II2E1-jdcfea!

I SALG

I SALG

Terje Form
oe  

Kaptein Sabeltann på skattejakt
ISBN 978-82-419-1927-5

9 788241 919275

ISBN 978-82-419-1927-5

KJENNER DU HISTORIEN OM 
DEN MAGISKE DIAMANT?

I denne boken kan du selv bli 
med inn i eventyret. 
Vær med om bord på Den Sorte 
Dame, stå til rors med Kaptein 
Sabeltann og hans beste menn, 
stig i land i Kjuttaviga, grav 
etter skatter på stranden og 
våg deg inn i Maga Kahns 
mørke jungel der apehæren 
hans følger med på alt som 
beveger seg. Alt mens du jakter 
på diamanter, gullmynter, 
dødninghoder, sverd, 
skattekart og mye annet.

Pinky, verdens yngste 
sjørøver, og hans beste 
venn Sunniva er med deg 
på ferden. For som du 
sikkert vet: Vi sjørøvere 
må holde sammen. 

HIV O H́OI!

Sabeltann Paa skattejakt_Omslag.indd   1 31.05.2019   10:23

BARN OG UNGDOM
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JULEN KOMMER  
TIL MUMMIDALEN

Her er boka for neste generasjons Mummielskere.  
Helt uimotståelig!

Alex Haridi, Cecilia Davidsson og Filippa Widlund
Etter en fortelling av Tove Jansson

Mummitrollet er vekket fra sin lange vintersøvn, og alle i 
Mummidalen er veldig urolige. Noe som heter JULEN, skal 
komme allerede samme kveld! Og den mystiske julen ser ikke 
ut til å være hyggelig i det hele tatt – hvis du dømmer etter hvor 
stresset alle er. Juletre, julemat og julepresanger må skaffes før 
julen kommer.

Julen kommer til Mummidalen er basert på Tove Jansons novelle 
Grantreet fra 1962. Den har blitt omarbeidet for bildebok- 
formatet av forfatterne Alex Haridi og Cecilia Davidsson og 
illustrert av Filippa Widlund, basert på Tove Janssons originaler. 
Boken er en del av Bonnier Carlsens satsning for å utvikle nye 
bøker for neste generasjon Mummi-elskere. De nye bøkene vil 
forholde seg til Tove Janssons klassiske historier og i både tekst 
og bilde formidle magien, visdommen, kjærligheten, lyset og 
mørket i Mummi-verdenen.

Tove Jansson (1914–2001) var en finlandssvensk forfatter, bilde-
kunstner og tegneserieskaper. Hun skapte de kjære Mummitroll-
bøkene, og gjorde en allsidig karriere både som forfatter og som 
visuell kunstner. Bøkene hennes er oversatt til over 50 språk.

978-82-419-5013-1 
249,– (INNB.),!7II2E1-jfabdb!

LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

Oversatt av Line Almhjell
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BILDEORDBOK

LEK MED PEPPA

Peke, se, snakke – om og om igjen. En pekebok er et 
uvurderlig redskap for den lille som skal tilegne seg 
språket. Gå på oppdagelsesferd i Peppa Gris' fargerike, 
myldrende verden i denne store let og finn-boka.

Barnets første bitebok! 
Bli kjent med Peppa Gris i denne robuste trilleboken 
med fargesterke og klare tegninger, bitering, runde 
hjørner og koseklut som du enkelt fester i vogn, trille 
eller bilsete. Stroppen kan enkelt tas av og vaskes på 30 
grader.

Peppa Gris

Peppa Gris

978-82-419-3257-1 
199,– (KART.) ,!7II2E1-jdcfhb!

LANSERINGSMÅNED: JULI

978-82-419-3163-5 
149,– (KART.) ,!7II2E1-jdbgdf!

I SALG



PEPPAS JUL

Peppa Gris ønsker deg en riktig god jul med en farge- og aktivitetsbok 
proppfull av juleglede! Hjelp Peppa med å finne fram til juletreet, se hvilket 
av julenissens reinsdyr som er ulikt de andre og mye, mye mer. Bruk klistre-
merkene for mer festlig og fargerik moro!

Med fire fargestifter!

Peppa Gris

PEPPA PÅ SKOLEN

Enkle aktiviteter og oppgaver for Peppa Gris-Fans! Aktivitetsheftet inne-
holder 48 sider med aktiviteter og oppgaver for små skolestartere, blant 
annet fargeleggingsoppgaver, rebuser, labyrinter og finn-fem-feil. Det er 
fylt med gjenkjennelige karakterer og steder fra både bøkene og tv serien 
om Peppa og vennene hennes.

Med klistremerker og plakat til å ta bilder foran på første skoledag!

Peppa Gris
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978-82-419-3268-7 
169,– (KART.)

,!7II2E1-jdcgih!LANSERINGSMÅNED: NOVEMBER 

978-82-419-3315-8 
99,– (HEFTET)

,!7II2E1-jddbfi!LANSERINGSMÅNED: JULI

PEPPA GRIS: PEPPAS 
KJEMPESTORE 
AKTIVITETSBOK

978-82-419-3267-0 
149,– (KART.)

PEPPA GRIS: HVA SKAL 
DU BLI NÅR DU BLIR 
STOR, PEPPA?

978-82-419-3265-6 
149,– (KART.)

PEPPA GRIS:  
MIN FØRSTE PEKE- OG 
LOTTOBOK

978-82-419-3194-9 
149,– (KART.)

PEPPA GRIS:  
PEPPAS MORSOMME DAG

978-82-419-3195-6 
149,– (KART.)

PEPPA GRIS:  
LET OG FINN. 4 BØKER

978-82-419-3237-3 
199,– (KART.)

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER
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VALPENE ORDNER OPP!

VALPENES MORSOMME DAG 

Din favoritthundepatrulje er tilbake, med store klaffer for små hender!

En tyv er på ferde i kongeriket Voffburg, og prinsessekronen er forsvunnet! 
Klarer Chase og de andre valpene i Paw Patrol å fange tyven og finne kro-
nen før det er for sent? En trivelig historie for de minste i en bok med solid 
håndtak og store klaffer. Og som valpene i Paw Patrol sier det: «Ingen jobb 
er for stor, ingen valp er for liten!»

Hvis noen trenger hjelp, er valpene i Paw Patrol alltid klare til innsats! 
Sammen med bestevennen sin, Ryder, klarer de å ordne opp i både store 
og små problemer. En trivelig og solid bok med fargerike magneter. Små 
tekster og store bilder oppmuntrer barn til å lage sine egne historier om hva 
som skjer.

Paw Patrol

Paw Patrol

MARSHALL  
ORDNER OPP

978-82-419-3121-5 
149,– (INNBUNDET)

1000 STICKERS

978-82-419-3120-8 
99,– (HEFTET)

978-82-419-3327-1           
149,– (KART.)

,!7II2E1-jddchb!LANSERINGSMÅNED: DESEMBER

978-82-419-3277-9 
149,– (KART.)

,!7II2E1-jdchhj!LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER
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ØISTEINS BLYANT 

Øistein Kristiansen, kjent fra Øisteins blyant, Øisteins pappeske og 
Lille Øisteins blyant på NRK Super og YouTube, har fra begynnelsen 
i 2008 blitt for en institusjon å regne på norsk barne-tv. Øistein er i 
tillegg en populær scenekunstner som har underholdt store folke- 
mengder og ivrige fans med sine tegneshow. Tegningene hans har 
en enkel og rask tegneseriestil, med morsomme figurer, klare farger 
og energiske linjer. Øistein er kjent for sitt glattbarberte hode, for 
alltid å gå i shorts, magetaske og klær med egne dekorasjoner.

Høsten 2019 lanseres Øisteins juleblyant på NRK hvor Øistein 
gjennom 24 episoder har verdens beste juleverksted hvor han lager 
gaver av papp som han pakker inn og lager pakkelapper til. 

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER
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978-82-419-3304-2 
249,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

,!7II2E1-jddaec!

Verdens beste juleverksted er en bok for hele familien, med  
julepynt og gaver som barna kan lage på egenhånd og ting barn 
og voksne kan lage sammen. Lag fine ting sammen på kjøkken- 
bordet, på skolen, i barnehagen, eller inviter små og store  
venner til juleverksted og plukk ut noen produkter som dere 
lager sammen.

Boken inneholder alle prosjektene fra tv-serien Øisteins jule-
blyant, og viser med grundige trinn-for-trinn-bilder og enkel 
beskrivelse fremgangsmåten til å lage gaver til alle man er 
glad i. 24 morsomme gaveideer laget i papp – som katteseng, 
pappramme, elghode, telysholder, nissebokstaver, julestrømpe, 
kakefat og mye annet – alle med kreativ innpakking og mor-
somme pakkelapper. Du får også tips og råd til hva du trenger 
for å komme i gang og lage morsomme ting – hvilke materialer 
du trenger og ikke minst teknikker som gjør arbeidet enklere.

Gjennom boken får du også være med bak kamera og se hvor-
dan Øistein jobber, og hvordan serien har blitt til!

ØISTEINS JULEBLYANT
Øistein Kristiansen

Verdens beste juleverksted
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978-82-419-3336-3 
199,– (KART.)

LANSERINGSMÅNED: NOVEMBER

,!7II2E1-jdddgd!

TEGN OG VISK ØISTEINS 
JULEBLYANT

Øistein Kristiansen

Øisteins juleblyant for de minste! Følg den stiplede linjen og 
se hvilken figur som spretter frem – eller bli inspirert til egne 
kreative og morsomme juletegninger! Her kan barna tegne så 
mange ganger de vil! Med tusjen som medfølger kan de tegne 
de kjente og kjære figurene fra Øisteins juleblyant igjen og 
igjen.

Lyst å tegne på nytt? Da er det bare å tørke vekk tegningen og 
ta en runde til.

Øisteins blyant

ØISTEINS BLYANT, 
TEGN OG VISK ABC

978-82-419-3334-9 
179,– (KART.)

ØISTEINS BLYANT, 
TEGN OG VISK DYR

978-82-419-3335-6 
179,– (KART.)

ØISTEINS BLYANT, ABC

978-82-419-3300-4 
99,– (HEFTET)

ØISTEINS BLYANT,  
LÆR Å TEGNE DYR

978-82-419-3301-1 
99,– (HEFTET)

ØISTEINS BLYANT, 
PAPP BLIR TIL ALT

978-82-419-3302-8 
99,– (HEFTET)
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FANTORANGEN FEIRER 
BURSDAG

Pivi har bursdag, og Pivi gleder seg veldig. Fantorangen gleder 
seg også. Men han lurer litt på en ting. Er det bare de som har 
bursdag som får gave? «Alle må få gave», sier Fantorangen 
«Ellers blir det ikke rettferdig». Da ringer det på døra. Og uten-
for står et postbud med en pakke 

En morsom og sjarmerende fortelling om misunnelse, om å ha 
bursdag og om det å dele gleder.

978-82-419-5054-4 
199,– (HEFTET),!7II2E1-jfafee!

LANSERINGSMÅNED: NOVEMBER

FANTORANGEN PUSSER 
TENNENE

978-82-516-9712-5 
149,– (KART.)

FANTORANGEN  
GÅR PÅ DO

978-82-331-2011-5 
149,– (KART.)

FANTORANGEN  
KLER PÅ SEG 

978-82-491-3068-9 
149,– (KART.)

FANTORANGEN  
GJEMMER SEG

978-82-419-3256-4 
149,– (KART.)

FANTORANGEN, MIN DAG 

978-82-491-3062-7 
149,– (KART.)

BARN OG UNGDOM
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POCKET

RICK RIORDAN
APOLLONS PRØVELSER 3 – DEN 
BRENNENDE LABYRINTEN
978-82-419-5005-6 
169,–

VERONICA ROTH
DØDSMERKENE 2 – SKJEBNEVALGET
978-82-419-5079-7
179,–

JESSICA TOWNSEND
INGENLUND: MORRIGANS 
FORBANNELSE
978-82-419-1978-7 
179,–

Fra 
forfatteren av
Divergent 

RICK RIORDAN hadde skrevet 
krimbøker for voksne i flere år 
da sønnen Haley ba ham fortelle 
en historie om greske guder og 
helter. Det ble starten på den første 
serien om Percy Jackson – de pris-
belønnede bøkene som har gått sin 
seiersgang verden over. Riordan har 
solgt mer enn 45 millioner bøker 
bare i USA, og bøkene hans er 
oversatt til 37 språk. 

«En garantert suksess»
May Grethe Lerum, VG

«Dette blir en klassiker»
Sunday Express

«Umulig å legge fra seg»
Irish Times

«Stor underholdning!» 
Independent

OVER 45 MILLIONER SOLGTE BØKER

BOK 3 

DEN BRENNENDE LABYRINTEN

RICK RIORDAN
R I O R D A N

BOK 3

APOLLONS  
PRØVELSER

HVORDAN STRAFFER MAN EN UDØDELIG? 
VED Å GJØRE HAM MENNESKELIG.

Apollon har blitt jaget vekk fra Olympos etter å ha falt i 
unåde hos sin far, Zevs. Plutselig er han en helt vanlig, 

kvisete tenåringsgutt ved navn Lester nede på jorda. For 
å gjenvinne farens gunst, må han forlate Halvblodsleiren 
og bringe lyset tilbake til de mange mørklagte Oraklene 
rundt omkring i USA. Hvordan? Ved å gå gjennom en 

rekke skremmende og farlige prøvelser, så klart.

Ved hjelp av vennene sine har Lester overlevd de 
to første prøvelsene: en i Halvblodsleiren og en i 

Indianapolis, hvor venninnen Megan mottok en mørk 
spådom. Nå må de inn i den brennende labyrinten, 

hvor det befinner seg en enda farligere trussel ... 

I denne tredje delen i en serie på fem bøker møter vi 
også igjen gamle kjente fra Riordans univers – og finner 

endelig ut hvordan det gikk med Percy Jackson og  
vennene hans.

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1622-9

9 788241 916229

ISBN 978-82-419-1622-9

Smussomslag

HAR DU FORTSATT EN 
RIORDAN-BOK TIL GODE?

M
ic

ha
el

 F
ro

st

RICK RIORDAN hadde skrevet 
krimbøker for voksne i flere år da 
sønnen Haley ba ham fortelle en 
historie om greske guder og helter. 
Det ble starten på den første serien 
om halvguden Percy Jackson – og 
mer enn 35 millioner solgte bøker. 

Riordan fulgte opp suksessen med 
seriene Kane-krøniken, basert på 
egyptisk mytologi, og Gudene fra 
Olympos. Sommersverdet er første 
bok i hans nye trilogi om norrøne 
guder.

Gå ikke glipp av oppfølgeren,  
Tors hammer, som kommer i 2017.

SOMMERSVERDET
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M

M
ER
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ER

D
ET

OG GUDENE FRA ÅSGARD

OG GUDENE 
FRA ÅSGARD

”Rick Riordans nye serie er ganske enkelt glimrende 
– kanskje hans beste så langt.” Harlan Coben

– en bestselgerserie

Gå ikke glipp av oppfølgerserien 
GUDENE FRA OLYMPOS

Har du lest KANEKRØNIKEN?

Siden moren døde på mystisk vis, har Magnus Chase bodd på gaten. 
En dag spores han opp av onkelen, som forteller Magnus at han er 
sønn av en norrøn gud. 
 
I Åsgard forbereder gudene seg på krig. For å forhindre Ragnarok må 
Magnus finne et våpen som har vært tapt i tusener av år. Da ildjotnene 
går til angrep og han tvinges til å velge mellom sin egen sikkerhet og 
livet til hundrevis av uskyldige, begår han en fatal feil. Noen ganger er 
det kun i døden man kan finne et nytt liv …

«Rick Riordans nye serie er ganske enkelt glimrende  
– kanskje hans beste så langt.» 

dHarlan Coben 

«En av Riordans morsomste bøker.»  
d Cassandra Clare

«Vanvittig spenning! Kule fiender! Spenningen holder  
hele veien, med stadige nye tvister!»  

dMichael Grant

«Rick Riordan skuffer ikke. Dette er en utrolig god bok.»  
d Bokhylla mi

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-516-8552-8

9 788251 685528

ISBN 978-82-516-8552-8 SOMMERSVERDETSOMMERSVERDET
1

1

MC-SOMMERSVERDET-omslag m SITAT-korrigert.indd   1 22.12.15   13.38

PERCY JACKSON-SERIEN:
Bok 1: Lyntyven
Bok 2:	 Monsterhavet
Bok 3: Titanens forbannelse
Bok 4: Slaget om labyrinten
Bok 5: Den siste olympier

KANEKRØNIKEN:
Bok 1:	Den røde pyramiden
Bok 2:	Ildtronen
Bok 3:	Slangens skygge

GUDENE FRA OLYMPOS:
Bok 1:	Den forsvunne helten
Bok 2:	Neptuns sønn
Bok 3:	Athenes merke
Bok 4:	Hades’ hus
Bok 5:	Olympos’ blod

MAGNUS CHASE-SERIEN:
Bok 1:	Sommersverdet
Bok 2:	Tors hammer  
Bok 3:	De dødes skip 
 

APOLLONS PRØVELSER: 
Bok 1:	Det skjulte oraklet
Bok 2:	Den mørke spådommen
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Om Lyntyven:
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978-82-419-3262-5 
129,– (HEFTET),!7II2E1-jdcgcf!

978-82-419-3309-7 
99,– (HEFTET),!7II2E1-jddajh!

I SALG

LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

ALLE REGNBUENS FARGER

MAGISKE ENHJØRNINGER 

Røde raketter, rosa havfruer, stripete sjørøvere og blå bavianer. 
En bok full av oppgaver og aktiviteter av absolutt alle regn- 
buens farger! Noen steder hvor det mangler et klistremerke, vil 
du se et tomt felt. Da må du lete etter klistremerket på klistre-
merkearkene. Etterpå kan du presse ut spill og mye annet 
morsomt bak i boken. Med over 500 klistremerker!

Bli med inn i de magiske enhjørningenes verden, og få noen 
bestevenner på veien! Fargelegg, tegn og løs alle de morsomme 
oppgavene. Press ut og lag en enhjørningmaske, enhjørning- 
figurer, enhjørningleker og mye mer! Bruk ballongklistre- 
merkene til å lage en søt plakat, eller klistre dem hvor som 
helst ellers!

Aktivitetshefte med ballongklistremerker

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER
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978-82-419-3308-0 
99,– (HEFTET) ,!7II2E1-jddaia!

LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

978-82-419-3310-3 
129,– (HEFTET) ,!7II2E1-jddbad!

LANSERINGSMÅNED: OKTOBER

MIN STORE  
ENHJØRNINGBOK

SKRAP OG TEGN 
GLITRENDE HAVFRUER

Seil mellom skyene av sukkerspinn og lek mellom fjell av 
karameller og godteri i denne magiske boken! Lek, kos deg og 
løs oppgaver sammen med de trivelige enhjørningene i denne 
fargerike og spennende aktivitetsboken. 

Med over 500 klistremerker og masse press-ut moro!

Med spesialpenn til å skrape med!

Stup ut i havfruenes magiske verden i denne glitrende aktivitets- 
boken. En morsom og spennende bok med oppgaver og  
aktiviteter. Og med skrapesidene kan du lage en glitrende  
havfrue-tiara, fine havfruer og mye annet. 

Med skrapesider som blir glitrende bilder og pynt.

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER                  
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JULEHEFTER

JUL DER INGEN SKULLE  
TRU AT NOKON KUNNE BU 2019

PRØYSENS JUL 2019

ØISTEINS BLYANT:  
ØISTEINS JULEBLYANT 2019

Ingen jul uten julehefter! 

Blant årets tradisjonelle julehefter finner vi Oddgeir Bruasets Jul 
der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Her forteller den tidlig- 
ere NRK-programlederen flere historier om hvordan jula arter 
seg på avsidesliggende steder samt historien bak en av våre 
kjente og kjære julesanger. 

Prøysens jul, redigert av og med forord av Elin Prøysen, er fylt 
med kjente og kjære klassikere som Fra julebordenes barndom, 
Snøfall i romjula, Gromjinta på golvi og andre «lørdagsstubber» 
fra Arbeiderbladet.

Øisteins blyant lærer det å tegne alle slags julemotiver! Fra 
enkle former tegner du julenissen og vennene hans, snømenn, 
vinterdyr og mye mer. Her leker man med farger, lager gaver og 
pynt fra papp og papir og skaper julemagi med fri fantasi! Med 
klistremerker!

Oddgeir Bruaset

Alf Prøysen

Øistein Kristiansen

Fortellinger og viser for store og små

Julehefte

104 JULEHEFTER

978-82-419-3287-8 
149,–

978-82-419-3288-5 
149,–

978-82-419-3303-5 
99,–
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KAPTEINENS JUL 2019

JENS VON BUSTENSKJOLDS  
JUL 2019

SØLVPILENS JUL 2019

NU TÆNDER MODER ALLE LYS

Kapteinens jul byr på gjensyn med kapteinen, madammen og 
de to rakkerungene – som første gang dukket opp i et julehefte 
allerede i 1911, og som dermed er den eldste tegneserien i 
Norge som fortsatt utgis. 

Jens von Bustenskjold dukket først opp i Arbeidermagasinet på 
begynnelsen av 30-tallet, og serien ble filmet på 50-tallet med 
selveste Leif Juster i hovedrollen, som den første, og fortsatt 
eneste, norske tegneserien som er filmatisert.

Sølvpilen har også en lang og stolt historie i Norge, og fikk 
sitt eget blad i 1971. Årets julehefte byr på historier om den 
legendariske indianerhøvdingen Sølvpilen, hans blodsbror 
Falk, indianerprinsessen Månestråle og den tamme pumaun-
gen Tinka.

Dette er en reise tilbake til gamle dager, den gang mørket var 
stillere og dypere, men stjernene lyste klarere. Samfunnet og 
landskapet rundt oss har endret seg siden fotograf  Wilse tok 
sine bilder. Men gjennom disse fotografiene får vi varme og 
vare  glimt fra vår nære fortid – i glede og vemod.

Julehefte

Julehefte

Julehefte

Julehefte

105JULEHEFTER

978-82-419-3305-9 
59,9,– 

978-82-419-3306-6 
59,9,– 

9978-82-419-3307-3 
69,–

978-82-419-5039-1 
149,– 
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