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Ser dere meg?
Jeg ler dere rett opp i ansiktet.

Ser dere hva jeg kan gjøre?
Uten at dere kan stoppe meg?
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GUTTEN SOM ELSKET 
RÅDYR

Samuel Bjørk

Det er jul. En eldre mann sitter i bilen sin på vei over fjellet. 
Han får plutselig øye på noe i mørket der fremme, og får 
med nød og neppe stoppet. I snødrevet foran ham står en 
liten gutt. Blå på leppene. Med et rådyrhorn på hodet.

Fjorten år senere blir en ung jente funnet død i et fjellvann, 
ikke langt unna. Jenta er kledd som en ballettdanser. Ved 
bredden står et fotoapparat. I lyngen ved vannkanten ligger en 
side fra barneboka Brødrene Løvehjerte.

Mia Krüger jages fortsatt av tvillingsøsterens død. Holger 
Munch har vært ute i permisjon for å ta seg av datteren. 
Sammen dras de inn i denne merkelige og intrikate saken, fast 
bestemt på å fi nne en snarlig løsning. Men lite vet de.

Om hva som snart skal møte dem.

Samuel Bjørk er pseudonymet Frode Sander Øien bruker på 
sine krimromaner. Hans første krim, Det henger en engel alene 
i skogen (2013), vakte stor oppsikt internasjonalt og er solgt til 
30 land. Boken ble nominert til Bokhandlerprisen i 2013, og 
var hovedbok i Sveriges største bokklubb i 2014. Oppfølgeren 
Uglen ble også en bestselger i en rekke land. Frode Sander Øien 
har også utgitt romanene Fantastiske Pepsi Love og Speed til 
frokost.

DET HENGER EN ENGEL 
ALENE I SKOGEN

978-82-419-0972-6 
379,– (INNB.)

978-82-419-0985-6 
129,– (E-BOK)

978-82-419-0981-8 
169,– (POCKET)

978-82-419-1680-9 
299,– (LYDFIL)

UGLEN

978-82-419-1194-1 
379,– (INNB.)

978-82-419-1195-8 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1267-2 
169,– (POCKET)

978-82-419-1681-6 
299,– (LYDFIL)

978-82-419-1503-1 
379,– (INNB.)

978-82-419-1504-8 
279,– (E-BOK)

978-82-419-1794-3
299,– (LYDFIL)

,!7II2E1-jbfadb!
LANSERINGSDATO: 17.09.2018

SAMUEL
BJØRK

Omslag: Marius Renberg (www.mariusrenberg.no)

SAMUEL BJØRK er en norsk forfatter. 
Dette er første bok i serien om 
etterforskerne Holger Munch og 
Mia Krüger.

En seks år gammel jente blir funnet hengt i et tre i Maridalen uten-
for Oslo. Hun er iført en dukkekjole, har en skolesekk på ryggen 
og en lapp rundt halsen der det står «Jeg reiser alene». 
 
Politietterforsker Holger Munch blir satt på saken. Han får i oppdrag 
å lokalisere et menneske med helt spesielle evner, en venn og en 
tidligere kollega, den unge politikvinnen Mia Krüger. Hun har brutt 
all kontakt med omverdenen, og befinner seg nå alene på en liten 
øy utenfor Trøndelag.

Holger Munch er en av landets beste etterforskere. Mia Krüger ønsker 
å ta sitt eget liv. Den lille jenta i treet blir en slags forløsning for 
dem begge. De returnerer til den spesielle etterforskningsenheten i 
Oslo de tidligere har vært en del av, fast bestemt på å løse dette 
mysteriet.

De vet lite og ingenting om hvilket mareritt som skal møte dem

 «UHYGGELIG BRA … 
PASS DEG, JO NESBØ!»

GRO JØRSTAD NILSEN, BERGENS TIDENDE

NOMINERT TIL BOKHANDLERPRISEN
OG SOLGT TIL SEKSTEN LAND.

    «SPENNING HELT 
   I SÆRKLASSE»    
HELGE KJØNIKSEN, MOSS AVIS

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

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-0972-6

SAMUEL
BJØRK

Omslag: Marius Renberg (www.mariusrenberg.no)
Forfatterportrett: Marie Sjøvold
Uglefoto: Shutterstock/Holly Kuchera

Sande�ords rikeste skipsreder ligger for døden. Han har én beting-
else før eldstesønnen arver formuen: Urent blod skal ikke blandes 
i slekten – sønnen får ikke gifte seg med noen som har barn fra 
før. Hans utkårede har en datter på to år og en sønn på fire.

«EN DREVEN INTERNASJONAL 
     SPENNINGSFORFATTER.» 

Ole Jacob Hoel, ADRESSEAVISEN

Barna sendes bort, og paret vies i hemmelighet, men det blir et kort, 
dystert og blodig ekteskap. Flere år senere vender søskenparet tilbake. 
Da en ung kvinne blir funnet drept, plassert i en femkant av lys og 
på en seng av �ær, begynner noen å se sammenhenger tilbake til 
en annen tid. Etterforskerne Holger Munch og Mia Krüger er over-
hodet ikke forberedt på ondskapen de blir konfrontert med i saken. 

UGLEN er andre bok i serien om Holger Munch og Mia Krüger. 

«GRØSSELIG SPENNENDE KRIM … ER DU PÅ 
JAKT ETTER LITT SPENNING I HØSTMØRKET SÅ 

ER DETTE ABSOLUTT BOKEN FOR DEG!» 
Tine Sundal, BOKBLOGGER

SAMUEL BJØRK er pseudonymet Frode 
Sander Øien bruker på sine krimromaner. 
Hans første krim, Det henger en engel 
alene i skogen (2013), vakte stor oppsikt 
internasjonalt og er solgt til 30 land. 
Boken ble nominert til Bokhandlerprisen i 
2013, og var hovedbok i Sveriges største 
bokklubb i 2014. Frode Sander Øien har 
også utgitt romanene Fantastiske Pepsi 
Love og Speed til frokost, som kommer i 
nye pocketutgaver høsten 2015. 

OM DET HENGER EN ENGEL ALENE I SKOGEN: 

«En alldeles lysande norsk kriminalroman 
som har allt man kräver av en god 
berättelse.» 
Kristina Ohlson 
AFTONBLADET (SVERIGE)

«Man fristes til at kalde den en slags 
lærebog om den moderne krimi. 
Sådan skal det gøres!» 
Arne Mariager 
FOLKEBLADET (DANMARK) 

«Samuel Bjørk har laget et plott som 
gir leseren åndenød til siste slutt.»
Silvana Mazzocchi
LA REPUBBLICA (ITALIA)

«UHYGGELIG BRA … 
PASS DEG, JO NESBØ!» 
Gro Jørstad Nilsen
BERGENS TIDENDE 

«Spenning helt i særklasse!» 
Helge Kjøniksen
MOSS AVIS

DEN INTERNASJONALE KRIMKOMETEN 
SOLGT TIL 30 LAND OG NUMMER ÉN I TYSKLAND 

201520152015

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

www.vigmostadbjorke.no

ISBN: 978-82-419-1194-1

SamuelBjork - Uglen_2opplag_v6.indd   1 04/11/15   13:03
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«En dreven internasjonal 
spenningsforfatter»

OLE JACOB HOEL, ADRESSEAVISEN
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KRISTIN HAUGE MARTIN TESLI

Kristin Hauge er født og bosatt i Oslo. Hun har 
hovedfag i statsvitenskap, og har i senere år vært 
utsendt som diplomat for norsk utenrikstjeneste 
ved ambassadene i Kabul og Khartoum. 

Novellesamlingen åpner med et sitat av Martin 
Luther: «Vi er alle tiggere, det er sant». Hauge 
forteller at Tiggerne er en mangetydig tittel. Tigging er 
skambelagt, noe invaderende og uverdig. Noe hunder 
og de fattigste bedriver. Dem vi går forbi på gaten. Vi 
driver ikke med sånt, tenker vi kanskje foraktfullt. Vi 
strever iherdig for å unngå å gjøre oss små mens andre 
ser det. Men hvem er tiggerne blant oss? Er vi alle 
tiggere iblant? I familien, i parforholdet, på jobben, 
med ukjente? Og har vi alle en indre tigger vi ikke vil 
vite av? 

Martin Tesli skriver forsøksvis strukturert, men 
lar seg også rive med av skrivingens livsnytende 
aspekter. De handler om skrivingens «sjelefred», 
samt gleden ved å slippe løs de karakterene som 
bor i ham. 

Tesli fikk ideen til sin debutroman etter å ha sett på 
«Hjernevask» på TV. Han spurte seg hvor mye man 
er man villig til å ofre for sine meninger. Det ble til 
romanen om fredsaktivisten og samfunnsviteren 
Leira og realisten doktor Didriksen. Er han innerst 
inne – sett som en realist – egentlig sine gener eller 
er han – sett som en relativist – en uendelig formbar 
klump med plastilin, som knas konstant av samfunnet 
og tidsånden? Uansett hvem han egentlig er, arbeider 
han som forsker innen psykiatrisk genetikk, og om 
kveldene og i helgene er han småbarnspappa. Det 
krever lange, multilaterale fredsforhandlinger for noen 
dager med fullkommen skrivetid. 

AKTUELL MED: TIGGERNE AKTUELL MED: DET MERKELIGE TILFELLET
LEIRA OG DOKTOR DIDRIKSEN

DEBUTANTER
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«Hun var hos venner på middag en kveld, 
hun hørte seg selv fortelle litt for høyt; de 
åpne savannene, lydene og luktene når de 

innfødte koker maten sin under fri himmel, den 
kraftige stanken av tørket fisk på markedet, 
sirissene ved solnedgang, hordene av føtter 
som løper fra arbeid for å rekke hjem før de 
onde åndene kommer ut, sabelantiloper og 
impalaer med lysende øyne i buskaset langs 

veiene, det elegante og eksklusive hotellet på 
Zombaplatået, med skyflekker som svever over 
trærne langt der nede og med frekke tiggende 
aper som kommer og rapper rundstykkene ut 

av hendene på gjestene hvis de ikke passer på.»

FRA NOVELLEN «STANKEN AV FRANGIPANI» I K. HAUGE, TIGGERNE
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DET MERKELIGE TILFELLET 
LEIRA OG DOKTOR DIDRIKSEN

To svigerbrødres bekjennelser

En fortelling om to moderne menneskers møte med middelalderen 
eller kanskje en fortelling om en reise inn i deres egen psyke.

Martin Tesli

To svigerbrødre våkner opp i skogen ved Oslofjorden etter 
en fuktig kveld med opphetet debatt. Sivilisasjonen slik de 
kjenner den er forsvunnet. Snart dukker to kuttekledte munker 
opp og ror dem over til Hovedøya, hvor de avhøres av en tyran-
nisk abbed med inkvisitoriske spørsmål. Slik begynner Leira 
og Doktor Didriksens reise gjennom Norge og Europa i tiden 
før reformasjonen – i en psykose eller en faktisk tidsreise, alt 
introdusert av den pensjonerte psykiateren Elias Eftedal.

Martin Tesli (f. 1978) kommer fra Oslo. Han er lege, spesialist i 
psykiatri og forsker. Det merkelige tilfellet Leira og doktor Didriksen 
er hans debut.

To svigerbrødres bekjennelser

978-82-419-1725-7 
369,– (INNB.)

978-82-419-1726-4 
269,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhcfh!
LANSERINGSDATO: 24.09.2018



NORSK 
SKJØNNLITTERATUR 11

TIGGERNE
noveller

Vi er alle tiggere. Vi ber om noe, trenger noe. Noen ganger ber vi 
om og trenger for mye, noen ganger for lite.

Kristin Hauge

En norsk ambassadeansatt får kjenne urolighetene på kroppen 
i Kabul.
En bestefar henter et motvillig barnebarn i barnehagen og 
kjenner det ulmende ubehaget helt ut i hendene.
En mor og en datter på spa har hemmeligheter for hverandre 
som presser seg frem.
En gravid kvinne kvier seg for å omplassere sin gamle, vrange 
hund.
En ambassadør lærer meditasjon av en minister.
En kvinne kjører vekk fra et trafi kkuhell uten å melde fra.

Kristin Hauge har en unik evne til å komme tett på sine 
karakterer, og tegne livaktige portretter av dem.

Kristin Hauge (f. 1958) er debutant, født og bosatt i Oslo. 
Hun har i senere år vært utsendt som diplomat for norsk 
utenrikstjeneste ved ambassadene i Kabul og Khartoum. Hun 
har også arbeidet i Brussel for to internasjonale organisasjoner, 
samt i Forskningsrådet og i to norske departementer. Hun er 
i dag ansatt i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 
og har hovedfag i statsvitenskap. Hun har gått Aschehougs 
forfatterskole.

LANSERINGSDATO: 20.08.2018

978-82-419-1774-5 
349,– (INNB.)

978-82-419-1775-2 
249,–  (E-BOK)

,!7II2E1-jbhhef!



NORSK 
SKJØNNLITTERATUR12

BYER UTEN DEG
Therese Aasvik

Astrid sitter på toget til Stockholm. Hun har fått i oppdrag 
å utsmykke en bygårdsvegg på Grønland i Oslo, og er på 
reise for å fi nne motivet sitt. Men er det egentlig derfor 
hun drar?

«Din rute igjennom Europa. Jeg kan alt utenat. Jeg kan navnet 
på hvert sted du bodde, hver kvinne du møtte. Jeg har kartene 
i hodet som rom jeg aldri skal slutte å bevege meg imellom. Du 
har kjent meg fra innsiden, mens jeg fortsetter å bære rundt på 
alle dine utsider.»

Byer uten deg handler om gatekunst, tapt kjærlighet, og om å ta 
ansvar for sin egen lykke.

Therese Aasvik (f. 1974) har bakgrunn som grafi sk designer, 
tekstforfatter og billedkunstner. Hun debuterte i 2016 med 
suksessromanen Fie faller og i 2017 kom den lavmælte spen-
ningsromanen Noe skal skje. Dette er hennes tredje roman.978-82-419-1753-0 

379,– (INNB.)

978-82-419-1754-7 
279,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhfda!

Om Stjerner over, mørke under:

«En kjærkommen, ny krimstemme.» 
Torbjørn Ekelund, Dagbladet 

«Det er lett å la seg fange av denne historien.» 
Helge Ottesen, Varden

LANSERINGSDATO: 04.09.2018

FIE FALLER

978-82-419-1244-3 
299,– (INNB.)

978-82-419-1269-6 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1363-1 
169,– (POCKET)

NOE SKAL SKJE

978-82-419-1283-2 
299,– (INNB.)

978-82-419-1379-2 
199,– (E-BOK)

Om Fie faller:

«Sørgmodig satire.»
Susanne Hedemann Hiorth, DN

«Dette er en debutroman som har hele pakka – både et 
fantastisk språk, og en drivende handling. Det er umulig å ikke 
kjenne seg igjen i Aasvik sine levende skildringer ...»
Katinka Sletten, Kamille

Om Noe skal skje:

«En strålende roman. Imponerende at en kvinnelig forfatter går 
inn i sinnet ikke bare til en voksen mann, men også en ung gutt.»
Tom Egeland, forfatter

«En usedvanlig språklig vakker bok, om oppvekst, vennskap, 
begjær, svik, kjærlighet, og ikke minst ensomhet. En av de 
beste bøkene jeg har lest av en norsk forfatter.»
Anniken Bjørnes, forfatter
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«Spennende fortelling, et så fint  
og fargerikt språk at det går rett  

til hjertet»
TORBJØRN FÆRØVIK, FORFATTER
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EFFEKTEN AV MÅNESKINN 
PÅ NYFALLEN SNØ

Tove Braathen

Margot er i slutten av trettiårene. På skolen der hun jobber som 
lærer, havner hun på kant med den nye, resultatorienterte rek-
toren. Når mannen forlater henne til fordel for en yngre kvinne, 
må hun fl ytte fra Vindern til Groruddalen i Oslo. Her møter hun 
en ny verden med uteliggere, Sv-ere som samler inn penger til 
fl yktninger og Vera – en eldre kvinne med en hemmelighet.

Tove Braathen (f. 1952) jobber som lærer i videregående skole.
Hun har to voksne barn og bor på Grorud i Oslo med ekteman-
nen. Hun debuterte i 2017 med romanen Alle disse dagene.

Om Alle disse dagene:

«Persongalleriet er glimrende satt sammen, av menn og kvin-
ner som har det til felles at de lengter etter å være en annen, 
eller at de rundt skal la dem få lov til å være seg selv.»
Tinesundal

«Dette var en utrolig god bok og historie. Ble sittende til langt 
på natt å lese for den var vanskelig å legge fra seg.»
Marianne Nuland Andersen, Horjen Libris

«… en av de beste bøkene jeg har lest på lenge. Humoristisk, sår, 
vakker og med mange nydelige metaforer uten at det blir klisjé.»
Tone Sundland, Notabene Jærhagen

«Tove Braathen skriver godt, språket er direkte og presist. En 
vakker og viktig bok!»
Liv Gade, bokinspirator

«En innsiktsfull, varm og klok roman. Original og spenstig, 
vanskelig å legge fra seg!»
Medbokogpalett

«Jeg likte romanen. Språket er godt. Et godt og variert 
persongalleri.»
Tonesbokmerke

978-82-419-1755-4 
299,– (INNB.)

978-82-419-1756-1 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhffe!
LANSERINGSDATO: 27.08.2018

ALLE DISSE DAGENE

978-82-419-1377-8 
349,– (INNB.)

978-82-419-1415-7 
169,– (E-BOK)

978-82-419-1664-9 
169,– (POCKET)



NORSK  
SKJØNNLITTERATUR 15

«Som lærer har jeg lært meg å se 
mennesket bak det ytre.»

INTERVJU I AFTENPOSTEN
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RAVNENS TIME
Roar Ræstad

Hvem kan du stole på når alle driver dobbeltspill?

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

Når så Gabriels tidligere fl amme dukker opp i byen blir 
sommervarmen nesten uutholdelig. 

Roar Ræstad (f. 1968) debuterte med Sovende hunder i 2014, 
den første romanen om politibetjent Gabriel Navarseth i 
Trondheim under andre verdenskrig.  Ræstad har en master 
i historie fra NTNU og underviser på videregående. Sovende 
hunder ble nominert til Maurits Hansen-prisen for beste 
krimdebut i 2014. Ræstad kombinerer det beste fra den 
historiske romanen og den plottdrevne spenningsfortellingen.

ELVEN

978-82-419-1123-1 
349,– (INNB.)

978-82-419-1156-9 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1683-0 
299,– (LYDFIL)

978-82-419-1391-4 
149,– (POCKET)

SOVENDE HUNDER

978-82-419-0953-5 
349,– (INNB.)

978-82-419-0954-2 
129,– (E-BOK)

978-82-419-1682-3
299,– (LYDFIL)

978-82-419-1143-9 
149,– (POCKET)

978-82-419-1360-0 
369,– (INNB.)

978-82-419-1361-7 
269,– (E-BOK)

978-82-419-1795-0 
299,– (LYDFIL)

,!7II2E1-jbdgaa!
 I SALG

Tredje bok om Gabriel Navarseth
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DJEVELDANSEN
Tore Aurstad og Carina Westberg

Fascinerende personer, eksotiske miljøer og hendelser som 
vil holde deg limt til sidene: la Djeveldansen lede deg inn i 
Kristianias farligste miljø.

Året er 1900, og Kristiania rammes av fl ere drap der likene 
er ille tilredt. Fullmektig Theodor Wulfsberg og hans betjent 
Bernt Nystuen frykter at Kristiania står over for en lystmorder 
– som Londons Jack the Ripper. 

En særegen tatovering leder etterforskerne til et miljø med 
utspring i Berlins dekadente kunstnerkretser. Motivkretsen 
er mørk og dristig, og snart avdekkes også forbindelser til en 
kynisk underverden. Djeveldansen er i gang!

Tore Aurstad og Carina Westberg er forfattere og oversettere. 
Sammen har de skrevet en rekke bøker for barn og unge, der 
mysteriet står i fokus. De krimdebuterte med den kritikerroste 
romanen Blodpenger i 2012, der Wulfsberg og Nystuen ble 
introdusert som etterforskerpar i Kristiania på begynnelsen av 
det 20. århundre. Djeveldansen er tredje roman i serien.
 

BLODPENGER 

978-82-419-1812-4
149,– (E-BOK) 

NATTEVANDREREN 

978-82-419-1813-1
149,– (E-BOK)

Nattevandreren Blodpenger 

978-82-419-1718-9 
379,– (INNB.)

978-82-419-1793-6 
279,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhbij!
LANSERINGSDATO: 23.08.2018

Tidligere bøker om Theodor Wulfsberg og Bernt Nystuen:
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FESTNINGSVERKET
David Lie

Gentrifi seringen av en røff  bydel er i ferd med å drive en 
familiefar til vannvidd. Kjerneboret drar seg gjennom 
veggene, men også tvers gjennom mannens sjel.

Det såkalte «Wilhelmlyftet» heter den storstilte renoveringen 
av de bananformede blokkene i en bydel i Gøteborg. 
Hovedpersonen, en angstridd type, som også er far til to og 
sammen med henne han elsker, står i fare for å vippes av 
pinnen på grunn av Operatøren og Kjerneboret som driller seg 
inn i både boligen og bevisstheten, dag og natt. I høyt språklig 
driv og ved å utfordre det vedtatte, tar David Lie oss med inn i 
det grenseoverskridende universet til hovedpersonen.

David Lie (f. 1977) debuterte i 2013 med romanen Absolutt 
presens. Festningsverket er hans andre roman.

ABSOLUTT PRESENS

978-82-419-0961-0 
369,– (INNB.)

978-82-419-1014-2 
99,– (E-BOK)

978-82-419-1770-7 
369,– (INNB.)

978-82-419-1771-4 
269,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhhah!
LANSERINGSDATO: 29.10.2018
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KYNISMER
Carl Johansen

Kyniske, poetiske og komiske aforismer og korte dikt om det 
meste – eksistensen, politikk, døden og sex.

«Boka handler om alt, 
for alle som allerede har alt.

For de som ingenting har,
handler den om det.»

Carl Johansen (f. 1974) bor i Riga. Han gjorde seg bemerket 
med den kritikerroste debuten Skinn (2011), en roman om 
ensomhet og overlevelse i informasjonsalderen. Han har 
jobbet fl ere år i politikk og organisasjonsliv. Kynismer er hans 
tredje bok.

Om Skinn:

«Innsiktsfullt og underholdende om byråkratiets irrganger.»
Torbjørn Ekelund, Dagbladet

 «Skinn er en uvanlig roman og en løfterik debut.» 
Tom Egeland, VG

 «Morsom, spennende og alvorlig. Anbefales.» 
Vera Kvaal, P2

«En av de lovende debutantene.» 
Per Ivar Henriksbø, Gudbrandsdølen Dagningen

 

978-82-419-1776-9 
199,– (INNB.)

978-82-419-1820-9 
99,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhhgj!
LANSERINGSDATO: 10.09.2018

SKINN

978-82-419-0687-9 
369,– (INNB.)

978-82-419-0752-4 
99,– (E-BOK)

978-82-419-0820-0 
169,– (POCKET)

GRÜNERLØKKA

978-82-419-1536-9 
199,– (INNB.)

978-82-419-1537-6 
149,– (E-BOK)
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ROP!
Skuespill

Eivind Riise Hauge

Skuespillet ROP! viser en enkelt arbeidsdag ved et kommunalt 
tiltak hvor sosialarbeidere og syke rusavhengige deler dagens 
timer.

Basen: En sofa, et salongbord, et spisebord, kaff ekanne. Et 
veggur.
Leiligheter over. Boder under.
Kjøkkenkniver låst inne i arkivskapet.
Har vi tykke nok hansker, har vi sprøytebokser?
Marie gråter. 
Harriet doserer om prosedyrer.
Abbay leser kriseplaner fra blå ringpermer. 
Einar speider ut gjennom terrassedøren. I horisonten sprekker 
skydekket.
 
Skuespillet er utviklet i samarbeid med Dramatikkens hus.

Eivind Riise Hauge (f. 1980) studerte ved Skrivekunstakademiet 
i Hordaland i 2006/2007. Han er også sjakkspiller, og har blant 
annet spilt seriesjakk i norsk 1. divisjon.
Hauge debuterte i 2010 med novellesamlingen Victor 
Tukmakovs siste vinter, og har siden utgitt romanen Samaels bok, 
novellesamlingen Soldater og faktaboken Sjakk: Spillenes konge.

978-82-419-1801-8 
229,– (INNB.)

978-82-419-1819-3 
129,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbiabi!
LANSERINGSDATO: 19.09.2018
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BACKLIST 
EIVIND RIISE HAUGE

SAMAELS BOK

978-82-419-0817-0 
369,– (INNB.)

978-82-419-0818-7 
99,– (E-BOK)

SJAKK SPILLENES KONGE

978-82-419-1042-5 
299,– (INNB.)

978-82-419-1053-1 
199,– (E-BOK)

978-82-419-1350-1 
169,– (POCKET)

SJAKKSPILLERE

978-82-419-1349-5 
299,– (INNB.)

978-82-419-1348-8 
149,– (E-BOK)

SOLDATER

978-82-419-0955-9 
339,– (INNB.)

978-82-419-0957-3 
99,– (E-BOK)

VICTOR TUKMAKOVS SISTE VINTER

978-82-419-0658-9 
339,– (INNB.)

978-82-419-0792-0 
99,– (E-BOK)

Om Soldater:
«Heftige noveller fra forfatter i siget. … Alt Hauge 

skriver, bæres av fortellelyst og fortellerferdigheter. Det 
har dessuten en tilleggsdimensjon det ikke er alle gitt å 

formidle, og som bare kommer av at Hauge er en dikter.»
Jan Askelund, Stavanger Aftenblad

Om Victor Tukmakovs siste vinter:
«Det er ganske enkelt imponerende utført. 
Om svart vinner eller ei, lykkes forfatteren 

her i å omsette det uutgrunnelige i besettende 
litteratur.»

Ellef Prestsæter, Klassekampen

Om Samaels bok:
«… en heftig litterær opplevelse … en roman som fortryller 
både leser og romanpersoner.»
Jan Askelund, Stavanger Aftenblad

«… ein inspirerande og velskriven roman … med ein 
undertekst som ligg nær både bibelske og mytiske motiv.»
Dag H. Nestegard, Bok & Samfunn
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KLOKKEMAKERENS 
DATTER

Kate Morton

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

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

Kate Morton er en av verdens mest folkekjære forfattere og 
har i løpet av fem utgivelser for lengst nådd milepælen 10 
millioner solgte bøker på verdensbasis. Hun er utgitt på 32 
språk, i 39 land.

HUSET VED INNSJØEN
978-82-516-8674-7 
379,– (INNB.)
978-82-516-8675-4 
169,– (E-BOK)
978-82-419-1662-5 
299,– (LYDFIL)
978-82-419-1446-1 
169,– (POCKET)

HEMMELIGHETER
978-82-516-5825-6 
349,– (INNB.)
978-82-516-5857-7 
169,– (POCKET)

EN SVUNNEN TID
978-82-516-3626-1 
399,– (INNB.)
978-82-516-5644-3 
399,– (LYDBOK)
978-82-516-5840-9 
149,– (POCKET)

DEN GLEMTE HAGEN
978-82-516-2650-7 
369,– (INNB.)
978-82-516-8365-4 
369,– (LYDFIL)
978-82-516-5545-3 
169,– (POCKET)

TILBAKE TIL RIVERTON
978-82-516-2548-7 
339,– (INNB.)
978-82-516-8377-7 
339,– (LYDFIL)
978-82-516-3555-4 
169,– (POCKET)

Tilbake til River ton

Tilbake til Riverto
n «En besettende leseopplevelse» 

Jorid Mathiassen, Bok og samfunn

«Herlig tykk og god historisk
spenningsroman»
Arnhild Skre, Aftenposten

Sommeren 1924 Under et glitrende sosietetsball, ved 
bredden av en liten innsjø på et engelsk gods, inntreffer 
en tragedie som vil endre mange menneskers liv. De 
eneste vitnene, søstrene Hannah og Emmeline Hartford, 
snakker aldri med hverandre igjen.

Vinteren 1999 Nittiåtte år gamle Grace Bradley, tidligere 
hushjelp på godset, får besøk av en ung produsent 
som lager en film om hendelsen ved Riverton. Gamle 
spøkelser blir vekket til live, og minner baner seg vei opp 
til overflaten. En sjokkerende hemmelighet er i ferd med 
å slippe frem i lyset.

«Tilbake til Riverton er Kate Mortons 
debutbok. Og det er en debut

det svinger av!»
Anne Cathrine Straume, NRK

POCKET www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-516-3555-4

,!7II2F1-gdfffe!

Omslagsdesign © Kirby Armstrong 
Omslagsbilder © Ge�y Images

978-82-419-1779-0 
299,– (INNB.)

978-82-419-1780-6 
199,– (E-BOK)

978-82-419-1798-1 
299,– (LYDFIL)

,!7II2E1-jbhhja!
LANSERINGSDATO: 15.10.2018

Oversatt av Elisabet W. Middelthon
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DE SOM DREPER DRØMMER, 
SOVER ALDRI

Åttende bok i serien Det store århundret

Jan Guillou

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

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

Den store kjærligheten hans, Gertrude, jobber som advokat i 
Hamburg, hvor klimaet dag for dag blir mer brutalt. 

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

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

Jan Guillous rikholdige forfatterskap ble innledet i 1971, og 
til sammen har han skrevet mer enn 40 bøker. Det store 
århundret er hans mest omfattende prosjekt noensinne og 
forteller om 1900-tallet – menneskehetens største, styggeste 
og blodigste århundre. Tidligere utkommet i serien er Brobyg-
gerne, Dandy, Mellom rødt og svart, Ikke ville se, Blå stjerne, Ekte 
amerikanske jeans og 1968.

978-82-419-1740-0 
379,– (INNB.)

978-82-419-1748-6 
279,– (E-BOK)

978-82-419-1796-7 
299,– (LYDFIL)

,!7II2E1-jbheaa!
LANSERINGSDATO: 01.11.2018

Oversatt av Bodil Engen
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BACKLIST  
JAN GUILLOU

Tidigare böcker i romanserien 
Det stora århundradet

BROBYGGERNE 
978-82-814-3360-1  
389,– (INNB.)
978-82-814-3390-8  
99,– (E-BOK)
978-82-814-3361-8  
399,– (LYDBOK)
978-82-814-3420-2  
129,– (LYDFIL)
978-82-814-3409-7  
159,– (POCKET)

DANDY 
978-82-814-3466-0  
389,– (INNB.)
978-82-814-3437-0  
99,– (E-BOK)
978-82-814-3462-2  
389,– (LYDBOK)
978-82-814-3485-1  
129,– (LYDFIL)
978-82-419-0935-1  
169,– (POCKET)

MELLOM RØDT  
OG SVART 
978-82-419-1001-2  
399,– (INNB.)
978-82-419-1002-9  
129,– (E-BOK)
978-82-419-1003-6  
129,– (LYDFIL)
978-82-419-1005-0  
149,– (POCKET)

IKKE VILLE SE 
978-82-419-1051-7 
379,– (INNB.)

978-82-419-1088-3 
129,– (E-BOK)
978-82-419-1132-3 
129,– (LYDFIL)
978-82-419-1146-0 
149,– (POCKET)

BLÅ STJERNE 
978-82-419-1131-6 
379,– (INNB.)
978-82-419-1196-5 
149,– (E-BOK)
978-82-419-1233-7 
379,– (LYDFIL)
978-82-419-1197-2 
169,– (POCKET)

EKTE  
AMERIKANSKE 
JEANS 
978-82-419-1308-2 
379,– (INNB.)
978-82-419-1313-6 
169,– (E-BOK)
978-82-419-1474-4 
299,– (LYDFIL)
978-82-419-1457-7 
169,– (POCKET)

1968 
978-82-419-1529-1 
379,– (INNB.)
978-82-419-1547-5 
169,– (E-BOK)
978-82-419-1653-3 
169,– (POCKET)
978-82-419-1581-9 
299,– (LYDFIL)
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HUNDREOGETTÅRINGEN 
SOM TENKTE AT HAN 
TENKTE FOR MYE

Jonas Jonasson

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

Julius bestemmer seg for å gi Allan en luftballongtur over øya 
på fødselsdagen og ta med et par fl asker champagne. 

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

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

Men vinden blåser feil vei, og fortøyningen løsner. 

ANALFABETEN SOM 
KUNNE REGNE

978-82-419-0994-8 
399,– (INNB.)

978-82-419-1010-4 
129,– (E-BOK)

978-82-419-1037-1 
169,– (POCKET)

978-82-814-3286-4 
389,– (INNB.)
978-82-814-3327-4 
99,– (E-BOK)
978-82-419-1018-0 
169,– (FILMPOCKET)
978-82-814-3335-9 
389,– (LYDBOK)
978-82-814-3370-0 
129,– (LYDFIL)
978-82-814-3407-3 
169,– (POCKET)

MORDER-ANDERS OG 
HANS VENNER (SAMT 
EN OG ANNEN UVENN)

978-82-419-1183-5 
379,– (INNB.)

978-82-419-1184-2 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1234-4 
379,– (LYDFIL)

978-82-419-1185-9 
169,– (POCKET)

I hundre år har Allan 
Karlsson gjort verden usikker 
ved bare å være til. Og nå er 

han løs igjen.
Etter et langt og begivenhetsrikt liv havner Allan Karlsson på gamlehjem hvor han 
tror han snart skal ende sine dager. Problemet er bare at helsa nekter å svikte. 
En dag fyller han ubønnhørlig hundre år. Pomp og prakt, ordfører, lokalavis og 
bløtkake venter. Men Allan vil ikke være med. Han klatrer ut gjennom vinduet. 

HUNDREÅRINGEN SOM KLATRET UT GJENNOM VINDUET OG 
FORSVANT handler om Allan Karlssons månedslange reise gjennom Sverige. 
En reise som kompliseres ved at han kommer på kant med både politiet og en 
motorsykkelbande som han dessverre kom til å stjele en verdifull koffert fra. Men 
boken er også en reise gjennom det forferdelige 1900-tallet, den uendelig sorgløse 
Allan Karlssons livsreise. Det viser seg at Allan Karlsson ikke bare har deltatt i, men 
også forårsaket flere av 1900-tallets store begivenheter. Han har vært innblandet 
i utviklingen av atombomben, blitt god venn med formann Maos unge hustru og 
både planlagt og avverget et attentat mot statsminister Winston Churchill.

HUNDREÅRINGEN SOM KLATRET UT GJENNOM VINDUET OG 
FORSVANT er oversatt til 35 språk og har solgt i over 4 millioner eksemplarer 
på verdensbasis. Boken har også ligget sammenhengende på norske 
bestselgerlister siden den utkom. 

”Jeg har lest verre skit enn dette”.
Forfatterens onkel Hans

” … en forrykende morsom historie, konstant overraskende, full av 
deilig antiautoritær fantasi og herlige beskrivelser … nå, nok snakk. 
Ta heller og røsk den ut av hylla. Det er tid for å lese – og husk 
forfriskninger, for det blir ikke mange pauser.”
Nordjyske Stiftstidende, 5 stjerner

Liza Marklund Fenomenet 
Hundreåringen:

Nå 280 000 
 

Jonas Jonasson 
er debutant. Han er født og oppvokst i små -

landske Växsjö. Etter språkstudier i Göteborg 

ble han journalist, først i Smålandsposten, så i 

Expressen. Han startet egen konsulentvirksom -

het, deretter medieforetaket OTW.

Etter 20 år i mediene rykket han seg selv opp 

med røttene. Han solgte alt han eide, sa opp 

jobben og flyttet til den sveitsiske kantonen 

Ticino, 80 meter fra Italia. Han skriver nå på sin 

andre roman.

”Jeg har lest verre skit enn dette”.
Forfatterens onkel Hans

” … Det er lenge siden jeg har ledd 
så godt etter å ha lest en bok …”
Christina Flodman, Nerikes Allehanda

”En sjarmerende Forrest Gump-
lignende historie. En makeløst 
morsom bok (…) et vidunderlig, 
komplisert og givende eventyr.”
Monica Bengtsson, Smålänningen

”Underholdende og fornøyelig å 
lese fra ende til annen.”
Politiken, 5 hjerter

”Stillferdig vannvidd fra den 
virkelige verden.”
MetroXpress, 5 stjerner

”Les om ”Hundreåringen …” og bli 
glad. Eller enda bedre: Les høyt og 
gjør andre glade.”
Fyens Stiftstidende, 4 stjerner

www.vigmostadbjorke.no

Foto: Gabriella Corti

ISBN 978-82-814-3286-4

,!7II2I1-edcige!

Morder-Anders og hans venner (samt en og annen uvenn)
utspiller seg i Sverige i nåtid. Den handler om Morder-
Anders som akkurat har kommet ut fra fengsel og nå tar 
bestillingsoppdrag som torpedo. Hans oppgave er å true folk. 
Hadde det bare ikke vært for at han drikker for mye, og ikke helt 
oppfyller kravene fra arbeidsgiver: Hvis oppdraget er to skadde 
ben, holder det ikke med én arm og ett ben … Tilfeldighetene 
vil det slik at Morder-Anders møter en prest som er ateist og 
har mistet jobben, samt en hjemløs resepsjonist hvis familie 
har vært millionærer, men som har mistet formuen på dårlige 
forretninger.

Disse tre slutter seg til en forretningsidé basert på Morder-
Anders’ spesialkunnskap om gangsterbransjen (å slå og true, 
men ikke drepe, da blir det fengsel igjen). I sann entreprenørånd 
setter presten og resepsjonisten i gang med å profesjonalisere 
virksomheten. Hadde det bare ikke vært for at Morder-Anders 
er nysgjerrig og ber presten om å fortelle om Gud, Jesus 
og Bibelen, og hinsides all forventning (og prestens uhørte 
advarsel, han er jo ateist) vender seg til Jesus, som taler til ham. 
Virksomheten er i fare da Morder-Anders blir religiøs, men i 
stedet for nedtrapping av virksomheten bestemmer presten og 
resepsjonisten seg for å heve den til et nytt nivå.

Fart, fres, humor, absurde personer, møter, situasjoner – som 
alltid i Jonas Jonassons historier. Men fremfor alt går den røde 
tråden gjennom beretningen og eventyrene: hvor utrolig dumt 
det blir når vi mennesker tar til oss akkurat det budskapet som 
passer oss best fra Bibelen og bruker det slik at vi selv får størst 
mulig fordel av det (og andre kanskje en bakdel).

Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Fenomenet Jonas Jonasson 

– forfatteren av Hundreåringen 

som klatret ut gjennom vinduet 

og forsvant – over 6 millioner 

solgte bøker på verdensbasis, 

oversatt til 35 språk.

«Boken anbefales  

på det varmeste!»
Tine Sundal, 
tinesundal.blogspot.no

POCKET www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1185-9

,!7II2E1-jbbifj!

978-82-419-1749-3 
379,– (INNB.)

978-82-419-1750-9 
279,– (E-BOK)

978-82-419-1797-4
299,– (LYDFIL)

,!7II2E1-jbhejd!
I SALG

Oversatt av Elisabeth Bjørnson

HUNDREÅRINGEN SOM KLATRET UT 
GJENNOM VINDUET OG FORSVANT
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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 fi lm slikt 

skjer, ikke sant?

Josie Silver

Men så, gjennom en duggete bussrute en snøfylt desemberdag, 
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

LANSERINGSDATO: 26.10.2018

978-82-419-1706-6 
199,– (INNB.)

978-82-419-1751-6 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhagg!

Oversatt av Anlaug Lia
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BRUDDSTYKKER
Karin Slaughter

Thrillermesteren Karin Slaughter er tilbake med en ny, 
frittstående historie om familiehemmeligheter og løgner og en 
livsfarlig jakt på sannheten. 

Andrea Cooper tror hun vet alt om moren Laura – at hun  
alltid har levd et stille og rolig liv på lille Gullaway Island. Men 
en lørdagsettermiddag snus hele Andreas liv på hodet idet hun 
får se en helt ny side av moren. Før Laura ble Laura, var hun 
nemlig en annen. I tredve år har hun skjult identiteten sin, 
men nå har fortiden innhentet henne. Et døgn senere ligger 
Laura på sykehus, skutt på grunn av noe hun vet, og Andrea må 
gjøre alt hun kan for å fi nne sannheten. Hvis hun mislykkes, 
står begge livene deres på spill.
 
Karin Slaughter bor i Atlanta i USA. Hennes første roman, 
Blindblock, ble en stor internasjonal suksess og er oversatt til 
nesten 30 språk. Slaughter har solgt over 35 millioner bøker 
over hele verden. I 2017 kom bestselgeren Den gode datteren ut 
i Norge.

DE VAKRESTE

978-82-419-2026-4 
349,– (INNB.)

DEN GODE DATTEREN

978-82-419-2044-8 
349,– (INNB.)

978-82-419-2060-8 
169,– (POCKET)

FANGET

978-82-419-2004-2 
349,– (INNB.)

978-82-419-2059-2 
169,– (POCKET)

978-82-419-2063-9 
369,– (INNB.),!7II2E1-jcagdj!

LANSERINGSDATO: 08.10.2018

Oversatt av Mona Berge
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KJÆRLIGHETENS 
MAGISKE REGLER

Ingen svarte klær, ingen røde sko, ingen måneskinnsturer. 
Ingen katter, kråker, levende lys eller bøker om magi. 

Og viktigst av alt: Bli aldri forelsket ...

Alice Hoff man

Owens-søsknene vokser opp i 1960-tallets New York under 
morens strenge regler. Franny, Jet og Vincent benytter alle 
anledninger til å bryte dem, og mer enn noe annet vil de 
avsløre sannheten om hvem de er.

En sommer blir de invitert til tante Isabelle i den lille byen i 
Massachusetts der familien Owens alltid har blitt beskyldt for 
alt ondt. Her begynner ungdommene å forstå at historien deres 
skjuler mørke hemmeligheter. Helt siden 1600-tallet, da Maria 
Owens forelsket seg i feil mann og ble anklaget for hekseri, 
har kjærlighet vært slektens forbannelse. Nå må de fi nne ut 
hvordan de kan bryte forbannelsen – før det er for sent.

Alice Hoff man ble født i New York i 1952. Hun har skrevet over 
30 lovpriste romaner, i tillegg til novellesamlinger og barne- og 
ungdomsbøker, og anses for å være en av vår tids fremste 
amerikanske forfattere. Bøkene hennes er oversatt til over 
20 språk.

LANSERINGSDATO: 19.10.2018

978-82-419-2064-6 
369,– (INNB.) ,!7II2E1-jcageg!

Oversatt av Mona Berge
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MED MINE ØYNE
Sheena Kemal

Det begynner med telefonsamtalen Nora Watts har fryktet i 
femten år, helt siden hun adopterte bort den nyfødte datteren. 
Bonnie er forsvunnet. Men siden hun har rømt så mange 
ganger før, tar ikke politiet det på alvor, og Nora er siste utvei 
for de desperate adoptivforeldrene. 

Nora har selv vokst opp i fosterhjem og på gaten, og med en 
fortid preget av vold og smerte vet hun hva som kan skje med 
forsvarsløse jenter. Motvillig bestemmer hun seg for å lete 
etter Bonnie. Med hunden som eneste selskap begir hun seg 
ut i regnvåte gater, vel vitende om at hun kommer til å åpne 
sår som aldri har grodd, og dykke ned i et mørke der kun 
instinktene kan beskytte henne.

Undersøkelsene leder henne til et puslespill av konspirasjon, 
bedrageri og vold. En reise som fører henne via Canadas 
snødekkede fjell til øya der hun må møte sin største frykt – alt 
for å redde barnet hun aldri ville ha.

Sheena Kemal ble født i Karibia og fl yttet til Canada som barn. 
Hun har en grad i statsvitenskap, og før hun skrev debutboken 
sin, Med mine øyne, jobbet hun som kriminalreporter og 
researcher for fi lm og TV. I dag bor hun i Vancouver.

978-82-331-1502-9

169,– (POCKET),!7II2E1-jcagfd!
I SALG

Oversatt av Jarle Tollefsrud
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POCKET

YAA GYASI
KOMME HJEM 

978-82-419-1788-2 
169,–

ANNE METTE HANCOCK
LIKBLOMSTEN 

978-82-419-1789-9 
169,–

NIKOLA SCOTT
MIN MORS HEMMELIGHETER

978-82-419-1804-9 
169,–

«En mektig mosaikk.»
Maria Årolilja Rø, Adresseavisen

KOMME
HJEM

 Yaa
Gyasi

«Sensasjonell.»
Stavanger Aftenblad
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36 SAKPROSA
DOKUMENTAR

HAVLANDET
Per Anders Todal

Denne boka er ei reise til det usynlege Noreg. Den skildrar dei 
mangfaldige landskapa under vassfl ata. Kvar del av havet har 
si eiga historie, og kvart havområde har vore med på å forme 
vilkåra for menneskelivet i Noreg.

Forfattaren tek lesaren med på lange reiser: frå trålarane i det 
vintermørke og stormfulle Barentshavet til brislingjakt med 
not i Sognefjorden, frå det overdådige skreifi sket ved Røst til 
forskingstokt ved korallreva på Mørebankane, frå oppdretts-
pionerane på Lovund til dei siste kvalfangarane i Nordsjøen.
Boka fortel historia om dei første seljegerane som padla opp 
langs kysten for over 11 000 år sidan, om havstraumane som 
gjev Noreg milde vintrar og eineståande fi skerikdom, og om 
klimaendringane og havforsuringa som no endrar livet i sjøen 
på fundamentalt vis.

Per Anders Todal er journalist. For boka Fanden på fl at mark. 
Historier frå Kviterussland (Samlaget 2009) fekk han strålande 
meldingar.

 «… Vakkert, fortettet og fascinerende. Virkelig imponerende. 
Han stiller store, eksistensielle spørsmål samtidig som han lett 
som bare det formidler kunnskap og innsikt.»
(frå konsulent)

978-82-419-1354-9 
399,– (INNB.)

978-82-419-1824-7
299,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbdfej!
LANSERINGSDATO: 03.09.2018

I Havlandet blir naturvitskap, historie, mytologi og ram-
salte reportasjar vevde saman til ei stor og rik forteljing 

om Noreg og havet.

Historia om hava som skapte Noreg
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NYE HIPHOP-HODER

Nye hiphop-hoder. Hvordan Karpe Diem og generasjon 
1984 dro en smal undergrunnskultur opp til pophimmelen 

– og endret Norge på veien.

Øyvind Holen

En bok for hiphopere, musikkinteresserte og alle som er 
opptatt av populærkultur. Glitrende fortalt – med portretter av 
fl ere av Norges største artister.

Nye hiphop-hoder viser hvordan norsk hiphop – med artister 
som Karpe Diem, Madcon, Lars Vaular og Cezinando i spissen 
– har reist seg fra å være en nederlagsdømt subkultur til å bli 
en ledende kraft i dagens popkultur. En generasjon hiphopere 
med innvandrerbakgrunn har tatt opp aktuelle spørsmål om 
hudfarge, religion og politikk i låtene sine, og bidratt til å skape 
et nytt Norge.

Men hvem er disse artistene? Hvordan ble musikken deres en 
samlende stemme for en hel generasjon?

Svarene får du i denne underholdende, frittstående oppføl-
geren til Hiphop-hoder (2004), som handlet om den norske 
hiphopens barndomsår. Illustrert.

Øyvind Holen (f. 1973) er journalist i D2 og forfatter, og har 
skrevet om hiphop siden midt på 1990-tallet. Hiphop-hoder 
(2004) var eneste musikkbok i NFFOs kåring av Norges 
viktigste sakprosa i 2017. Han er tildelt fl ere priser for bøkene 
sine.

LANSERINGSDATO: 11.09.2018

978-82-419-1158-3 
379,– (INNB.)

978-82-419-1817-9
279,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbbfid!
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OKKUPERT
Bjørn Are Godøy

En oppdatert og medrivende fortelling om okkupasjonen, 
mesterlig fortalt av en kritikerrost forfatter.

I løpet av de siste 30 årene har det kommet frem mye 
ny informasjon om Norge under andre verdenskrig. Alle 
nordmenn var ikke helter, og ikke alle tyskere var rabiate 
nazister. I denne boken skal vi oppleve okkupasjonen, møte 
mennesker over hele landet og forsøke å forstå hvordan de 
reagerte på det som skjedde med dem. Noen gikk gjennom 
ekstreme påkjenninger. For andre var krigen en endeløs rekke 
av grå hverdager. Begge delene hører med i historien om Norge 
under andre verdenskrig.

Bjørn Are Godøy er historiker og fi lmforfatter. Har skrevet 
manus til og vært researcher for en rekke tv-produksjoner, bl.a 
Hvem tror du at du er? og Datoen. Han har skrevet tre bøker 
og ble bragenominert for Ti tusen skygger. En historie om Norge 
og de spedalske.978-82-419-1728-8 

379,– (INNB.)

978-82-419-1818-6 
279,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhcii!
LANSERINGSDATO: 01.10.2018

De fem krigsårene som skapte Norge
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De fem krigsårene som skapte Norge
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EVENTYRDRONNINGEN
Sølvi Wærhaug

Sagaen om Isfolket ga henne en spesiell plass i mange leseres 
hjerte. I denne boken følger vi hennes oppvekst på bondebygda 
i Norge og videre til adelskretser i Sverige. Som barn og ung-
dom opplevde hun både overgrep og sykdom, men etter hvert 
møtte hun kjærligheten, og oppdaget sine kunstneriske evner. 
I årene etter gjennombruddet i 1982 har Margit Sandemo nådd 
ut til millioner av lesere.

Siden har hun skrevet medrivende historier om mennesker i 
kamp mot farlige krefter, og tar leserne med inn i et magisk 
univers der skikkelser fra tro og mytologi gis liv.

Men suksessen var kontroversiell – forfatteren ble angrepet 
både fra religiøse kretser og fra åndssnobbene som fryktet 
kiosklitteraturen.

Sølvi Wærhaug er pensjonert VG-journalist og forfatter. Jobbet 
i mange år som ansvarlig for bokanmeldelser og bokreportasjer 
i avisen. Hun har kjent Margit Sandemo i mange år.

«Leste hele natten! En sann eventyrhistorie om en rå kvinne.»
Unni Lindell

978-82-419-1481-2 
349,– (INNB.)

978-82-419-1823-0
249,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbeibc!
LANSERINGSDATO: 28.09.2018

Den utrolige historien om Margit Sandemos eventyrlige 
liv og karriere. 

En biografi  om Margit Sandemo
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FRANK AAREBROT
HELE NORGES PROFESSOR

Et varmt og ærlig portrett, fylt med gode historier, om 
mannen som fi kk hele Norge engasjert i valgkamp og 

politisk historie.

Liv Skotheim og Martin Larsen Hirth

Frank Aarebrot etterlot seg et tomrom i norsk off entlighet da 
han døde i 2017. Hvordan ble han den unike formidleren har 
var?

«Franken» drevet av stor nysgjerrighet og glede over å formidle 
kunnskap. Studentene elsket ham, og han ble nasjonalt kjent 
og hyllet gjennom valgsendinger og seersuksesser som «200 år 
på 200 minutter». Han var respektert i politiske kretser fordi 
han alltid sa sin ærlige, uavhengige mening.

Basert på over 100 intervjuer med folk som kjente Frank, 
deriblant hans nærmeste familie og venner, statsministeren og 
andre samfunnstopper. 

Liv Skotheim (f. 1977) er journalist i Bergens Tidende, og 
har samarbeidet med Frank Aarebrot i en årrekke. Hun har 
hovedfag i medievitenskap.

«Jeg ble inspirert av Frank.»
Jens Stoltenberg

«Han var nasjonens store forteller, den som kunne trekke de 
store linjene.»
Frank Rossavik

LANSERINGSDATO: 23.10.2018

978-82-419-1697-7 
389,– (INNB.)

978-82-419-1816-2 
289,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgjhh!
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EN HALV METER LAVERE. 
ET HODE HØYERE

Martin Bakkejord Skolbekken og Lasse Lønnebotn

Hvordan fortsetter du livet etter et traume? Hvordan fi nner du 
ny mening når du har mistet det viktigste du hadde?
Denne boka vil handle om Martin Bakkejord Skolbekken, en 
22 år gammel bilselger og fotballspiller som i fjor sommer var 
sammen med fi re kamerater på ferieøya Kos da de havnet midt 
i et jordskjelv. I fl ukten fra bygninger som kollapset, fi kk han 
en murvegg over seg og skadet beina stygt. Kort tid etter måtte 
han amputere begge beina rett under knærne. 

Lasse Lønnebotn har skrevet denne boken i samarbeid med 
Martin Bakkejord Skolbekken. Lønnebotn har lang fartstid 
som journalist i blant annet VG, Dagbladet Magasinet og 
A-magasinet. Han er utdannet statsviter og journalist, og er 
også lidenskapelig opptatt av norsk fotball.

978-82-419-1684-7 
349,– (INNB.)

978-82-419-1743-1 
249,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgieh!
LANSERINGSDATO: 25.09.2018

En sterk, rørende og motiverende fortelling om å fi nne mening 
etter at livet blir forandret over natta.
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ETTERNAVNA VÅRE

En underholdende bok som forklarer hva som ligger i 
etternavna våre.

Arne Torp

Få ting er sterkere knytta til vår identitet enn navnet vårt. 
Hvorfor har nordmenn de etternavna de har? Det må man til 
vår historie for å forstå. Om dette skriver Arne Torp på en 
underholdende og innsiktsfull måte. Her omtales både -sen-
navn, gårds- og stedsnavn, innvandrernavn fra dansketiden og 
de nye innvandrernavna. I boka skriver Torp også om kjente 
personers navn og forklarer dem. 

Arne Torp er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved 
Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet 
i Oslo.

LANSERINGSDATO: 26.09.2018

978-82-419-1238-2  
369,– (INNB.) ,!7II2E1-jbcdic!

Fra Astrup til Åstorp
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NORSKE GARASJER
Miriam Halstvedt og Tor Høvik

Bak en garasjeport kan det åpenbare seg vidunderlige ting. 
Her kan det skjule seg hemmeligheter, fascinerende historier, 
minner, eventyr – og biler, selvfølgelig.

Miriam Halstvedt og Tor Høvik har reist rundt i Norge og sett 
på garasjer og snakket med folk. Til sammen presenterer de 
mer enn et halvt hundre svært forskjellige garasjer. Her er 
blant annet Porsche-garasjen, MC-garasjen, Amcar-garasjen, 
bryggerigarasjen, oppfi nnergarasjen, hestegarasjen, trenings-
garasjen og stavkirkegarasjen. Mange av garasjene vitner om 
eierens praktiske ferdigheter og kreativitet, og fl ere av dem er 
virkeliggjørelse av drømmer. 

Miriam Halstvedt (f. 1983) jobber som markedssjef hos Dine 
Møbler og er utdannet innen markedsføring og reklame. 
Tor Høvik (f. 1961) er fotograf i Bergens Tidende.

NORSKE GARASJER

978-82-419-1599-4  
399,– (INNB.),!7II2E1-jbfjje!

LANSERINGSDATO: 14.09.2018

Garasjen er folkets hus. Drømmenes hus.
Tempel, furtebu og roterom.
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JAKTEN PÅ EL CHAPO
Andrew Hogan og Douglas Century

Andrew Hogan var nyutdannet og hadde nettopp begynt å 
jobbe for DEA da han fi kk i oppdrag å infi ltrere narkokartellet 
Sinaloa. Intetanende kom han på sporet av en av verdens mest 
ettersøkte menn – narkobaronen Joaquín Archivaldo 
Guzmán-Loera, lederen av Sinaloa-kartellet og bedre kjent 
som el Chapo. Seks år senere ble Hogan innsatsleder mot 
Sinaloa i Mexico City, og en av historiens farligste og mest 
komplekse etterforskninger fi kk sitt startskudd.

Jakten på el Chapo er en nervepirrende true crime, der leseren 
får følge den åtte år lange jakten på el Chapo steg for steg – fra 
infi ltrasjonen av kartellets innerste kretser, via den høytekno-
logiske etterforskninen, til den desperate kampen mot klokken 
da narkobaronen endelig skulle pågripes. 

Andrew Hogan fra Kansas. Som ansatt i DEA begynte han 
i 2012 å infi ltrere det mexicanske Sinaloakartellet.  Hans 
detaljerte etterforskning dannet grunnlaget for pågripelsen av 
el Chapo Guzmán.

Douglas Century har skrevet og vært medforfatter på en lang 
rekke bestselgende bøker i true crime-sjangeren.

978-82-419-2065-3   
369,– (INNB.),!7II2E1-jcagfd!

LANSERINGSDATO: 22.10.2018
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STEPHEN HAWKING 
PÅ 3 MINUTTER

Gail Dixon og Paul Parsons

978-82-419-1805-6  
249,– (INNB.) ,!7II2E1-jbiafg!

LANSERINGSDATO: 01.10.2018

Hawkings liv, teorier og innfl ytelse i lett fordøyelige 
porsjoner på 3 minutter.

Stephen Hawking var verdens mest begavede teoretiske fysiker 
siden Einstein. Han var kanskje vårt største vitenskapelige geni 
i moderne tid, og som populærvitenskapelig forfatter forklarte 
han på mesterlig vis vanskelige temaer for vanlige folk. I tillegg 
var Hawking en ivrig forkjemper for sosiale og politiske saker, 
som funksjonshemmedes rettigheter.

Stephen Hawking på 3 minutter er en rask introduksjon til 
dette eksepsjonelle geniet. Denne biografi en deler opp 
Hawkings liv i 3 minutter lange småbiter, som hver serveres 
som et lett fordøyelig festmåltid. Les boken – og få universet 
servert på sølvfat. 

Paul Parsons er vitenskapsforfatter med doktorgrad i kosmo-
logi. Han er tidligere redaktør i det prisbelønte månedlige 
vitenskaps- og teknologitidsskriftet BBC Focus. 

Gail Dixon er journalist og redaktør med mange års erfaring 
og har jobbet som ansvarlig redaktør for BBC Focus. Sammen 
med Paul Parsons er hun medredaktør for The Periodic Table 
(2013) og 50 Science Ideas You Really Need to Know.

FILOSOFI PÅ 30 
SEKUNDER

978-82-817-3702-0 
199,- (INNB.)

TEORIER PÅ 30 
SEKUNDER

978-82-817-3703-7 
199,- (INNB.)

ØKONOMI PÅ 30 
SEKUNDER

978-82-419-1501-7 
199,- (INNB.)

PSYKOLOGI PÅ 30 
SEKUNDER 

978-82-419-1500-0 
199,- (INNB.)



48

ERFAREN JOMFRU 
ØNSKES STRAX

Håvard Mossige

En «feelgood» gavebok med en samling av morsomme, under-
lige og interessante annonser gjennom to hundre år. Materialet 
er en gullgruve, men til nå lite utforsket. Fokuset er først og 
fremst på humor, men det handler jo også om reklame. Og 
gammel reklame er nostalgi. Boken gir et interessant skråblikk 
på hvordan man betraktet verden i «gamle dager».

Gi Deres hustru buljongterninger til jul … eller gi henne 
oppvaskhansker! Eller hva med fi skepudding til konfi rmasjons-
festen? Radioaktivt kildevann fra Farris … kan det friste? Lider 
De av melankoli? Da er Gilson Cognac tingen.

Slike annonser vekker latter i dag. De forteller oss om en 
annen tid med andre holdninger, men også mye om folks 
økonomi og levekår for noen generasjoner siden. Som for 
eksempel denne i Aftenposten fra det karrige krigsåret 1944: 
Spis kråker, de smaker som ryper. 

Håvard Mossige (f. 1965) har skrevet tekster for NRK Under-
holdning. Han har utgitt bøker i skjæringspunktet mellom 
kunnskap, humor og nostalgi.

978-82-419-1693-9  
299,– (INNB.),!7II2E1-jbgjdj!

LANSERINGSDATO: 18.09.2018
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F, STRYK

I beste god dag mann økseskaft-stil gjengis her akademiske 
fadeser fra prøver i matematikk, religion, psykologi, 

bedriftsøkonomi, historie og mer.

Richard Benson

Mange forelesere kommer til å kjenne seg igjen, og alle som 
noen gang har misforstått en oppgave eller blitt fristet til å gi 
et alternativt svar på prøven kommer til å le høyt. Nyt tabber 
og svar som har gjort lærere målløse! 

Boken er friskt utformet så den kan minne om et skolehefte 
eller en notatblokk. 

Richard Benson er en pensjonert lærer fra Suff olk i England. 
Han har gjennom karrieren samlet et vell av anekdoter som 
er samlet i en serie suksessfulle bøker. Forfatteren er også en 
ivrig crickettspiller.

I SALG

978-82-419-3181-9   
99,– (INNB.) ,!7II2E1-jdbibj!

De morsomste eksamensbesvarelsene noensinne

I SALG

De morsomste eksamensbesvarelsene noensinne
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HAN HØYRER HEIME 
I TULLELAND

Sigmund Falch

Sigmund Falch har et unikt blikk for morsomme og pussige 
detaljer i gamle fotografi er. Med både vidd og brodd tas leseren 
med på en underlig reise inn i fotografi ene. Konseptet åpner 
for overdådig humor. I år er det en litt annerledes bok: Tema 
er jul.

Falchs 10 tidligere bøker har til sammen solgt mer enn 120 000 
eksemplarer.

Sigmund Falch (f. 1965) er prosjektleder i NRK og har 
bakgrunn som manusforfatter og regissør innfor TV og radio. 
Han var i mange år tekstforfatter i reklamebyrå, men har hele 
tiden jobbet med prosjekter ved siden av. Humor har alltid 
vært formen, og dette har resultert i flere TV- og radioserier, 
tegneserier, bøker og hundrevis av sketsjer til «Hallo i uken» 
på P2.

«Faren med Sigmunds bøker er at man blir avhengig.»
Linn Skåber978-82-419-1715-8   

249,– (INNB.)

978-82-419-1822-3
149,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhbfi!
LANSERINGSDATO: 08.10.2018
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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.)
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BERGENSKOKEBOKEN
Hugo Ivan Hatland og Skjalg Ekeland (foto)

Bergensmaten er mer enn bare mat. Det er kultur og identitet, 
det er historien om en by. Bergen har noe Oslo ikke har, og det 
er en klar identitet, med et unikt tilfang av råvarer og mattradi-
sjoner. Skillingsboller, puspas, pottekjøtt, kattemat, prinsefi sk, 
hvit dame.

I Bergenskokeboken får du vite hvorfor bergensmaten ble som 
den ble, du får oppskriftene på og historiene om de kjente og 
kjære, men også de glemte og ukjente bergensrettene.

Hugo Ivan Hatland er journalist, foredragsholder, blogger og 
forfatter. Han har tidligere skrevet boken Den norske ølrevolu-
sjonen og står bak nettstedet godtiglasset.com.

Skjalg Ekeland er fotograf og journalist i Bergensavisen. Han 
har tidligere bidratt til boken Den norske ølrevolusjonen.

,!7II2E1-jbfdcb!
LANSERINGSDATO: 17.10.2018

Den beste julegaven til en matglad vestlending.

978-82-419-1532-1   
399,– (INNB.)
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DØNN GRØNN
Sara Chacko

Ifølge Sara Chacko er det mat fra naturen – plantekost i alle 
regnbuens farger, full av livskraft og mikronæringsstoff er. 
Mat som vil hjelpe deg å bevare god helse og oppleve mer 
overskudd, få bedre fordøyelse, gi mindre matsug og gjøre det 
lettere å holde fokus.

Sara Chacko har en glødende interesse for naturlig mat, og i 
Dønn grønn serverer hun over hundre plantebaserte oppskrifter 
på juicer & smoothier, frokoster, mellommåltider, middager, 
kaker, desserter, varme drikker og alkoholfrie drinker. Enten 
du liker surt, søtt, salt eller spicy – her får du hele spekteret av 
smaker, for alle anledninger.

Etter hvert som du spiser råvarer som både nærer og virker 
helbredende på kroppen, vil du kunne se det på utsiden også – 
huden vil gløde og du vil utstråle ekte velvære!

Sara Chacko er kostholdsveileder, foredragsholder og blogger. 
Hun har tidligere utgitt blant annet bestselgeren Supermat 
sammen med Trine Berge.
 I SALG

978-82-491-3076-4    
249,– (INNB.) ,!7II2E9-bdahge!

Mat som både smaker og gjør godt

I SALG

Mat som både smaker og gjør godt

Du fortjener det beste!
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TAPAS PÅ NORSK
Helena Neraal

I denne boken får du over 60 oppskrifter på alt fra gratinerte 
østers, røkte blåskjell og hurtigstekt tunfi sk til osso buco, 
lammecarré og elgcarpaccio. Innbydende og smaksrike retter 
som gir deg inspirasjon og matglede!

Helena Neraal er født i Gøteborg i 1966 og driver det tradi-
sjonsrike vertshuset Vita Älgen i Åmotfors i Värmland. Hun er 
svensk mester i håndball og utdannet siviløkonom fra Handels-
høyskolen BI, med erfaring fra fi nans- og IT-bransjen i Oslo.

978-82-419-1747-9   
369,– (INNB.),!7II2E1-jbhehj!

LANSERINGSDATO: 30.08.2018

Lær deg hvordan du enkelt kan trylle fram unike, 
enkle og lekre tapasretter!

 Fra San Sebastian til Lofoten

LANSERINGSDATO: 30.08.2018

SAKPROSA
MAT OG DRIKKE
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VILTKOKEBOKA
Anders Levén

Følelsen av å tilberede vilt som du har felt selv er vanskelig å 
slå. Selv om du ikke jakter selv, er råvarer fra våre skoger og 
marker det beste grunnlaget for et godt måltid.

Her fi nner du retter med forskjellige stykningsdeler av viltet, 
og i de fl este oppskriftene kan du benytte akkurat det viltet 
som du har tilgang til: elg, hjort, rådyr, hare, villsvin, osv. 
Klassiske nordiske smakstilsetninger blandes med inspirasjon 
fra hele verden. Ikke gå glipp av den sørafrikanske bobotien 
med kvernet kjøtt av elgkalv, shish kebab med fl atbiff  av elg, 
karrigryte med elgstek eller chili med kvernet elgbog. Eller hva 
med godt krydrete hjemmelagde pølser, en saftig burger eller 
pizza med tynne skiver av elgbiff ? Retter som både jaktlaget og 
familien kommer til å elske!

Anders Levén er en av Sveriges mest navngjetne kokker, kjent 
fra TV, radio og tidsskrifter. I snart tretti år har jakt og vilt 
vært hans store interesse. Her presenterer han et femtitalls 
nye oppskrifter for alle som jakter og elsker smaken av vilt.

LANSERINGSDATO: 28.08.2018

978-82-419-3137-6     
199,– (INNB.) ,!7II2E1-jdbdhg!

Enkle og fristende oppskrifter 

LANSERINGSDATO: 28.08.2018

Enkle og fristende oppskrifter 
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GIN
Truls Thomsen

I en reise igjennom tid og smaker ser vi hvordan gin kan 
nytes i forskjellige settinger, og hvordan man kan gjøre enkle 
grep for å fremheve ginopplevelsen. Norges kanskje fremste 
ginbartender, Truls Thomsen ved Pjolter & Punsj i Stavanger, 
tar her for seg historien, populariteten, gintyper, tonictyper, 
cocktailoppskrifter, tilbehør og sine beste tips!

Truls Thomsen er en av Norges fremste Cocktailbartendere 
og har over 12 års erfaring fra bransjen.  Han var for et år siden 
med på å starte Pjolter & Punsj i Stavanger, på kort tid har 
etablert seg frem som en av Norges beste barer.

978-82-419-3179-6    
199,– (INNB.),!7II2E1-jdbhjg!

LANSERINGSDATO: 30.10.2018

Hvorfor skal man velge en gin fremfor en annen? Hvilken gin 
passer til hvilken drink? Og hva er egentlig tonic?

– en bartenders guide
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Veien til Italias hjerte fi nner du i Italiensk vin. Vitebegjærlige 
nybegynnere og rutinerte eksperter ønskes velkommen til 
Italias spennende vinverden. Boken er smekkfull av fakta-
opplysninger og er rikt illustrert med fotografi er, etiketter 
og oversiktskart. Forfatternes smittende vinglede begeistrer 
leseren og gir svar på alt man kan lure på om viner fra det mest 
varierte og mangfoldige vinlandet i verden.

Boken innleder med et øyeblikksbilde av italiensk vin. Deretter 
fi nner du en historisk oversikt, et kapittel om dyrkingsforhold 
og fremstilling og dessuten en omfattende gjennomgang av 
rundt 250 av de viktigste druesortene og en presentasjon av 
den italienske vinloven.

Alle italienske vinområder blir presentert. For hver region 
er det en kort introduksjon om klima, geografi  og historie. 
Deretter følger en gjennomgang av vinene, druesortene og de 
viktigste produsentene i regionen.

Du trenger ingen annen bok om italiensk vin. Denne er heldek-
kende og fullstendig oppdatert med mye nytt stoff  og mange 
nye bilder.

Boken er skrevet av Nordens fremste vinkjennere.

Alt du trenger å vite om italienske viner får du vite i denne 
utvidede og oppdaterte utgaven.

ITALIENSK VIN
Arne Ronold, Thomas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Madsen og Ole Udsen

LANSERINGSDATO: 20.11.2018

978-82-419-1815-5
499,– (INNB.) ,!7II2E1-jbibff!

LANSERINGSDATO: 20.11.2018
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DEN BESTE REISE-
HÅNDBOKA 2019

Odd Roar Lange

Den beste reisehåndboka 2019 inneholder mange hundre store 
og små tips som gjør reisen enklere, tryggere mer spennende, 
billigere og mer innholdsrik.

Boka har også unike tips om hoteller, restauranter og opplevel-
ser på aktuelle og populære reisemål og du kan bruke den både 
til planlegging og ta den med på selve reisen.

Den inneholder forbrukertips og smarte triks samlet inn av en 
av landets fremste reiseeksperter, og som gjør at du unngår å 
bli lurt før og under reisen.

Boka er i et hendig format og har også bilder og illustrasjoner.
 
Odd Roar Lange har vært reisejournalist i snart 30 år. Foruten 
Nordens største reiseblogg, www.thetravelinspector.no, skriver 
han fast reisestoff  for Dagbladet og er reiseekspert for TV2s 
«God morgen Norge».

978-82-419-3178-9    
149,– (INNB.),!7II2E1-jdbhij!

LANSERINGSDATO: 25.10.2018

Reiseekspertens aller beste og mest oppdaterte tips til 
deg som snart skal ut og reise eller som har begynt 

å planlegge en reise i 2019.

SAKPROSA
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HVEM HVA HVOR 2019
Knut Are Tvedt

978-82-419-1737-0   
379,– (INNB.) ,!7II2E1-jbhdha!

Hele Norges årbok, Hvem Hva Hvor, holder fortsatt koken. 
Hvert år blir 10 000 eksemplarer av det hendige oppslagsver-
ket 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 perioden oktober 2017 til september 2018.
 
Knut Are Tvedt (født 29. april 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 underhold-
ning» skrevet etter den annen verdenskrig. De andre fi re på 
listen var Peter Wessel Zapff e, Georg Johannessen, Arne Næss 
og – Knut Hamsun!

LANSERINGSDATO: 12.11.2018
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SPORTSBOKEN 2018
Egil Svendsby

978-82-419-1722-6     
369,– (INNB.),!7II2E1-jbhccg!

LANSERINGSDATO: 01.11.2018

Sportsboken 2018 er den perfekte gaven til alle sportsinteres-
serte. Her fi nner du fyldige reportasjer, fl otte bilder samt de 
viktigste resultater fra mer enn 80 forskjellige idretter. I årets 
Sportsbok, som er den 66. utgaven, er dette noen av høyde-
punktene: Marit Bjørgen avsluttet sin eventyrlige karriere 
med å vinne gull på 3-mila i OL, og ble med det tidenes beste 
vinterolympier. Aksel Lund Svindal gjorde det ingen andre 
norske alpinister har gjort før ham, og vant OL-gull i utfor. 
Håvard Holmefjord Lorentzen vant OL-gull på 500 meter og 
Maren Lundby gull i hopp i et OL i Sør-Korea der Norge tok 
hele 14 gull. Unge Johannes Høsfl ot Klæbo revolusjonerte 
langrennssporten. Fotball VM i Russland bød på stor idrett, 
med seierglede og bitre nederlag, og på friidrettsbanen er 
Jakob Ingebrigtsen, den yngste av de tre brødrene, kanskje 
verdens største talent.

Egil Svendsby (født 1956) er sammen med Jan Holm forfatter 
av boken Gullfest i Kollen. Han har vært redaktør av Sportsbo-
ken siden 2003. Svendsby var også redaktør av årboken Fotball 
i årene 2006–2008. 

SAKPROSA
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VÆRDAGBOK 2019
Monica Ekholt

LANSERINGSDATO: 12.09.2018

978-82-419-1806-3    
299,– (INNB.) ,!7II2E1-jbiagd!

LANSERINGSDATO: 12.09.2018

En årlig bestselger for alle værinteresserte!

Her er boka med dine personlige notater om været i 2019. 
Værdagboka kom første gang i 1996, og i årets utgave kan du 
føre en statistikk for de siste 5 årene.

Det er plass til månedsrapporter, registrering av temperaturer, 
vind og soldager, snø og regn.

Værdagbok med kalender
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VÅPEN FRA ANDRE 
VERDENSKRIG

Arnstein Landsem

Ingen krig har sett så mange interessante våpen som andre 
verdenskrig. Fra nyttige og eff ektive våpen som stridsvognen 
T-34 og jagerfl yet P-51 Mustang, til voldsomme tungvektere 
som Tiger-tanksen og bombefl yet B-29 Superfortress. 
Sistnevnte tok med seg atombomben, det kraftigste våpenet 
av dem alle. I Japan oppdaget man at mennesket selv kunne 
være våpenet i form av Kamikaze-piloter, mens russerne 
satte sin lit «Stalinorgelet». I havet lurte de grå ubåt-ulver i 
dypet, mens hangarskipet viste seg å være mer eff ektivt enn 
gigantiske slagskip som Yamato og Tirpitz. Sistnevnte lå stort 
sett på lur i trange norske fjorder, og Hitlers syn på Norge som 
et skjebneområde for krigen medførte en enorm satsing på 
Atlanterhavsvollen og dens forsvarsverker, noe som resulterte 
i at Norge fi kk de største landbaserte kanoner verden har sett. 
Forfatteren forteller her levende og detaljert om bruken av 
25 ulike våpen, og boken er gjennomillustrert med historiske 
fotografi er og illustrasjoner.

Arnstein Landsem er journalist og har tidligere utgitt fl ere 
bøker om biler. Han er opprinnelig fra Mosjøen, men er i dag 
bosatt i Trøndelag.

978-82-335-0064-1    
349,– (INNB.),!7II2D3-faageb!

LANSERINGSDATO: 28.09.2018

Oversatt av Hilde Marie Olsen

VERDENSKRIG

LANSERINGSDATO: 28.09.2018
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978-82-419-3138-3  
199,– (INNB.) ,!7II2E1-jdbdid!

LANSERINGSDATO: 23.10.2018

Oversatt av Hilde Marie Olsen

STRIKK VOTTER, 
SOKKER OG LUER

Jenny Alderbrant

Oppdag hvor morsomt det er å strikke mønster!

Det er slett ikke vanskelig å strikke mønster når du har tydelige 
diagrammer og gode beskrivelser. Her får du 26 fargerike 
mønstre i glade farger til barn og voksne, både varianter av 
klassiske mønstre og helt nye design, som f.eks. ulike dyremo-
tiver og tulipaner. Perfekt også for alle som allerede elsker å 
strikke mønster, og som trenger kreativt påfyll.

Jenny Alderbrant, også kjent som JennyPenny, har strikket 
siden hun var liten og selger i dag strikkedesign på webshopen 
LullUll. Hun er vekjent i strikkekretser for sine mange farge-
rike og kreative mønstre.
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HJEMMELAGET JUL
Miia Seppälä

Dette er boka for alle som elsker å lage ting til jul. Her får du
en rekke klassiske og moderne oppskrifter på julekaker, kjeks 
og godteri.

Du får også oppskrifter på juletrepynt og dekorasjoner, samt 
tips til lekker og personlig innpakning. Her fi nner du varierte 
og hyggelige juleaktiviteter for hele familien.

978-82-419-3139-0     
149,– (INNB.),!7II2E1-jdbdja!

LANSERINGSDATO: 18.10.2018

Pynt - bakst - godteri - gaver
Oversatt av Pia Vinkki

Boka for alle som elsker førjulshygge.
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JULEQUIZ FOR 
HELE FAMILIEN

JULESUDOKU 
FOR HELE FAMILIEN

JULEKRYSSORD 
FOR HELE FAMILIEN

Samle familien til julequiz med 1500 fl unkende nye spørsmål å 
bryne seg på – i alle kategorier, og med egne spørsmål for de aller 
minste. Film, litteratur, historie, sport, naturvitenskap, geografi , 
tegneserier, musikk, politikk m.m. Inneholder også en rekke sider 
med julespørsmål om julefi lmer, julemat og juletradisjoner.

Juletid er kryssordtid! I Julekryssord for hele familien fi nner du 
100 kryssord med ulik vanskelighetsgrad, fra barnekryssord til 
ekspertkryssord.

Juletid er tid for avslapning! Julesudoku for hele familien inneholder 
over 300 sudoku-oppgaver fra de helt enkle til ekspertnivå. 

978-82-419-3169-7
149,– (POCKET),!7II2E1-jdbgjh!

978-82-419-3239-7          
99,– (POCKET),!7II2E1-jdcdjh!

978-82-419-3238-0   
99,– (POCKET),!7II2E1-jdcdia!
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HUNDETRENING
Kyra Sundance

De beste triksene for å få en glad og lydig hund.

En hund gjør livet rikere, men kan også forårsake stress og 
kaos. I denne boka får du enkle og eff ektive treningsmetoder 
for å forebygge, rette opp og takle frustrerende atferd. Du vil 
lære å bruke morsomme og positive treningsmetoder som 
bygger opp et gledesfylt forhold til hunden din som vil vare 
livet ut – basert på tillit, respekt og samarbeid.

Lær hvordan du skal få hunden din til å gå pent i bånd og lystre 
grunnleggende kommandoer som «kom», «gå og legg deg» og 
«slipp». Du vil også lære hvordan du setter grenser, hvordan du 
får hunden din til å respektere barn og andre dyr, og hvordan 
du takler din hunds frykt eller aggresjon.

978-82-491-3081-8 
199,– (INNB.),!7II2E9-bdaibi!

I SALG

Oversatt av Hilde Marie Olsen
Trinn for trinn-instruksjoner

101 HUNDETRIKS

978-82-516-9716-3 
199,– (INNB.)
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Trinn for trinn-instruksjoner

MONICA FLATABØ
EN SÅNN JENTE 
978-82-419-1787-5 
169,–

BRUCE DICKINSON: EN SELVBIOGRAFI
978-82-419-2066-0 
169,–

POCKET
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SAKPROSA
BIOGRAFI70

16

Jenta i skapet_materie A5.indd   17 24.05.2018   14:48

SKJØNNLITTERATUR

BARN OG UNGDOM



SAKPROSA
BIOGRAFI 71

16

Jenta i skapet_materie A5.indd   17 24.05.2018   14:48



72 BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

HVOR KOMMER TANKER FRA?
 Constance K. Løken Ørbeck-Nilssen og Torill Kove

Hvor kommer tanker fra? er en annerledes og poetisk høytles-
ningsbok. Boken legger opp til filosofiske samtaler. Hva er 
tanker? Hvor kommer de fra? Teksten tar leserne med på en 
utforskende og utvidende reise inn i vår tankeverden og passer 
for filosofer i alle aldre.

Constance K.  Løken Ørbeck-Nilssen (f. 1954) har studert 
journalisme, pedagogikk, litteraturvitenskap og kunsthistorie, 
jobbet som journalist og lærer og gått Norsk Barnebokinsti-
tutts forfatterutdanning. Ørbeck-Nilssen har skrevet en rekke 
bildebøker og har samarbeidet med illustratører som Ana 
Ventura, Hilde Hodnefjeld, Ragnar Aalbu og Akin Duzakin. 
Barnebøkene hennes tar ofte for seg filosofiske temaer 
som inviterer til ettertanke, på barnas premisser og uten å 
undervurdere.

Torill Kove er en Oscar-belønnet animasjonsfilmskaper, 
illustratør og barnebokforfatter. Hun har illustrert bøkene 
om Johannes Jensen, skrevet av Henrik Hovland og laget flere 
barnebøker basert på sine animasjonsfilmer.
Torill Kove står for hele 3 Oscar-filmer, en Oscarvinner og 
to nominasjoner. Den danske dikteren fikk Oscar for beste 
animerte kortfilm i 2007. Min bestemor strøk kongens skjorter ble 
nominert til Oscar i 1999, og Moulton og meg ble i 2014.
Torill Kove mottok Anders Jahres kulturpris i 2015.

978-82-419-1695-3       
279,– (INNB.),!7II2E1-jbgjfd!

LANSERINGSDATO: 11.10.2018

For filosofer i alle aldre
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HAKK O VE
Ragnar Aalbu

Endelig en barnebok som tar fysiske og psykiske lidelser 
blant hakkespettene på alvor. I hvert fall nesten.

Hakkespetten oppsøker doktoren når han får vondt i hodet 
av all hakkingen. Beskjeden fra doktoren er klar: det er ingen 
annen utvei enn å omskoleres. Men hva i all verden gjør en 
hakkespett når han ikke lenger kan hakke?

Ragnar Aalbu (f. 1966) er bildebokforfatter og illustratør og 
har mottatt mange priser for sine bøker med minimalistiske 
og stiliserte illustrasjoner, blant annet Kultur- og kirkedeparte-
mentets debutantpris for barne- og ungdomslitteratur i 2005. 
Han har vunnet gull i Visuelt, mottatt priser i Årets vakreste 
bøker og ble i 2016 nominert til Nordisk råds barne- og 
ungdomslitteraturpris, for bildeboka Krokodille i treet.

978-82-419-1742-4  
279,– (INNB.),!7II2E1-jbhece!

I SALG

PÅ BÆRTUR

978-82-934-7356-5  
279,–  (INNB.)

VIKARLÆRER AALBUS 
KOSETIME

978-82-934-7325-1 
279,– (INNB.)

DEN STORE BOKA OM 
HARRY OG ROGER

978-82-934-7329-9 
299,– (INNB.)

Hakkespettboka_4.0.indd   7 20.06.2018   17:11:02
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978-82-419-1717-2   
279,– (INNB.),!7II2E1-jbhbhc!

I SALG

BORTE
Rune Johan Andersson

Mamma og pappa er borte, og vi befinner oss midt i en skog. 
Men er det egentlig trestammer, eller noe helt annet? Kanskje 
er det ikke så skummelt allikevel? Dette er en litt skummel bok 
om å gå seg bort – men også om å finne veien tilbake.

Rune Johan Andersson (f. 1945) er en prisbelønt illustratør, 
avistegner og barnebokforfatter. Han har illustrert mer enn 
60 bøker, 16 av dem bildebøker med egen tekst. Anderssons 
tegninger kjennetegnes av en fantasifull stil og en fast oppbygd 
penneteknikk med mye bruk av skravering og jevne akvarell-
flater. Motivene er ofte enkle og konkrete, men ikke sjelden 
også underfundige. Han har hatt flere separatutstillinger og er 
innkjøpt av blant annet nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd og 
Oslo kommune.

Rune Johan Andersson

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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978-82-419-1741-7  
279,– (INNB.) ,!7II2E1-jbhebh!

LANSERINGSDATO: 21.09.2018
POFF

978-82-934-7345-9   
279,–  (INNB.)

DET VAR IKKE EN BUSK
Eli Hovdenak

To venner går av toget og beveger seg innover i mørke skogen. 
Noe der inne i mørket lager skumle lyder.
Med hodelykt som lyser på stien finner de fram til koia, men 
lydene følger etter dem.

I en verden av lys og skygge forteller boka på en oppfinnsom 
måte om det å være mørkredd.

Eli Hovdenak (f. 1956) er utdannet ved Statens kunstakademi 
og Norsk barnebokinstitutt. Surrealisme og humor preger 
Hovdenaks bilder og tekst. Hun arbeider i hovedsak som 
grafiker med teknikker som litografi og tresnitt, har en utstrakt 
utstillingsvirksomhet og mange utsmykningsoppdrag. I 2014 
mottok Hovdenak kulturdepartementets bildebokpris. Det var 
ikke en busk er den fjerde bildeboken hvor hun står for både 
tekst og bilder.
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978-82-419-1723-3    
279,– (INNB.),!7II2E1-jbhcdd!

LANSERINGSDATO: 26.09.2018

FARGENE SOM 
FORSVANT

978-82-934-7341-1  
279,–  (INNB.)

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

KJEMPEN
Akin Duzakin

Kjempen bryr seg ikke om noe eller noen.
Han gjør akkurat som han vil.
De som bor i skogen kjenner seg aldri trygge.

En dag faller kjempen og slår hodet.
Han husker ikke hvem han er.
Han husker ikke om han er slem eller snill.

Folket i skogen samler seg på den hemmelige møteplassen
og blir enige om hva de skal gjøre med kjempen.
Fra denne dagen lever de uten frykt.

Akin Duzakin (f. 1961) har studert ved Statens håndverks- og 
kunstindustriskole i Oslo. Duzakin har illustrert 45 bildebøker 
og stått for både tekst og illustrasjon i tre av dem. Han er 
tildelt Brageprisen og Kulturdepartementets pris for illustrerte 
bøker for barn og ungdom. I 2006 mottok han Bokkunstprisen 
for sitt mangeårige arbeid som bokillustratør.

Duzakin er særlig kjent for poetiske, lett naivistiske motiver i 
særegne fargenyanser. Han har store billedskapende evner og 
håndverksmessig sikkerhet.
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978-82-419-1659-5  
299,– (INNB.) ,!7II2E1-jbgfjf!

I SALG

JENTA I SKAPET
Stein Erik Lunde og Anders N. Kvammen (ill.)

Den rare følelsen av å være på feil sted til feil tid 
– selv om man er hjemme.

En jente løper hjem fra skolen i skoletiden. Noe galt har 
skjedd, og vi vet ikke hva. Men vi kjenner igjen den ubehagelige 
følelsen av å ha fl yktet fra noe. Og samtidig den rare følelsen av 
å være på feil sted til feil tid – selv om man er hjemme.

Stein Erik Lunde (f. 1953) er forfatter og lærer. Han har utgitt 
mer enn 20 bøker, de fl este for barn og unge. Han har mottatt 
en rekke litterære priser, blant annet Brageprisen for boka 
Eggg, og Kulturdepartementets fagbokpris for Dra krakken bor-
tåt glaset. Ei bok om Alf Prøysen. Han har skrevet dramatikk og 
annen scenekunst, sangtekster, noveller, essays og dikt. Lunde 
er oppvokst i Bærum, men er bosatt på Nøtterøy i Vestfold.

Anders N. Kvammen (f. 1985) er bildekunstner, tegneserieska-
per, forfatter og illustratør. Etter en del korte serier i Forresten 
og Smuss, debuterte Kvammen med den selvbiografi ske 
tegneserieromanen Ungdomsskolen i 2016. For den ble han 
tildelt Brageprisen, og var nominert til Kulturdepartementets 
tegneseriepris, Trollkrittet, Nordisk råds barne- og ungdoms-
litteraturpris og fi kk diplom i Årets vakreste bøker. Kvammen 
er bosatt i Oslo.

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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978-82-419-1716-5     
299,–  (INNB.),!7II2E1-jbhbgf!

I SALG

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

KATT PÅ VILLE VEIER
Tor Åge Bringsværd og Rune Johan Andersson (ill.)

Tenk deg at du er en katt som våkner opp om bord i en trailer 
et sted i Kina. Alt som er skjedd med deg tidligere er som blåst 
ut av hodet ditt, du husker ikke en gang hva du heter – det er 
som om noen har gnidd et digert viskelær mot tankene dine. 
Slik begynner Busters eventyr.

I Katt på ville veier følger vi katten Busters ferd gjennom 
tid og rom for å fi nne tilbake til Astrids fang i Norge. Med 
mytiske referanser og litterære klassikere som bakteppe har 
Bringsværd skrevet spennende og morsomme historier, som 
også inkluderer etiske refl eksjoner rundt tema som hevn, svik, 
tilhørighet og vennskap. En samlebok med fem fortellinger, 
skrevet av en av våre aller største forfattere.

Tor Åge Bringsværd (f. 1939) er forfatter og dramatiker. Siden 
forfatterdebuten i 1967 har han hatt en allsidig produksjon av 
romaner, novellesamlinger, essays, faktabøker, barnebøker, 
bildebøker, tegneserier og skuespill. Arbeidene hans er oversatt 
til 23 språk, og teaterstykkene er oppført i 14 land. Bringsværd 
har mottatt en rekke priser, blant dem Alf Prøysens ærespris 
(2008), Brages hederspris (2009) og Norsk Kulturråds 
ærespris (2010).

Rune Johan Andersson (f. 1945) er illustratør, avistegner og 
barnebokforfatter. Han har illustrert mer enn 60 bøker, 16 av 
dem bildebøker med egen tekst. Anderssons tegninger kjen-
netegnes av en fantasifull stil og en fast oppbygd penneteknikk 
med mye bruk av skravering og jevne akvarellfl ater. Han har 
hatt fl ere separatutstillinger og er innkjøpt av blant annet 
nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd og Oslo kommune.

Gavebok på over 500 sider! En høytlesningsopplevelse 
for både barn og voksne.
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978-82-419-1769-1     
299,– (INNB.),!7II2E1-jbhgjb!

LANSERINGSDATO: 26.10.2018

UNGAWA!
Edgar Burås og Per Dybvig (ill.)

Per Oscar drømmer om at noen skal fl ytte inn i det tomme 
nabohuset over gata. Det er femtitallet, og Jernbanegata er 
en helt vanlig gate i en helt vanlig by i Vestfold. En dag fl ytter 
et eldre ektepar inn, og plutselig er ingenting i Jernbanegata 
vanlig lenger. Ungawa! er en varm, frodig og ellevill fortel-
ling om et vennskap mellom en helt vanlig gutt, og en høyst 
uvanlig mann, som slenger seg fra tre til tre, prater med dyr og 
kjemper en utrettelig kamp mot all verdens urettferdighet. 

Edgar Burås er et pseudonym. Forfatteren vokste opp i Belgisk 
Congo som barn av et norsk misjonærpar. Han er utdannet 
som lærer og har i fl ere år hatt sitt virke i den norske skolen. 
I 2009 måtte han førtidspensjonere seg på grunn av malaria. 
Ungawa! er hans første bok.

Per Dybvig er en prisbelønt illustratør og billedkunstner. 
Dybvig har illustrert over 80 bildebøker, og med sin gjenkjen-
nelige, lekne strek har han blitt en av de mest kjente bildebok-
illustratørene i landet. Han er bl.a. kjent for illustrasjonene til 
Svein og Rotta, Reven og grisungen og Doktor Proktor. Som 
kunstner har Dybvig hatt separatutstillinger i blant annet New 
York, Berlin og Wien, samt fl ere i Norge.

Hvem er det som slenger seg fra tre til tre og brøler som en ape? 
Det er den nye naboen.

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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978-82-419-1757-8   
279,– (INNB.) ,!7II2E1-jbhfhi!

I SALG

KATTEN SOM IKKE 
VILLE BADE

978-82-934-7354-1 
279,– (INNB.)

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

SLIPSET
Fam Ekman

Hva skal man gjøre når et slips er blitt til en gordisk knute? 
Etter en uheldig knutehendelse som involverte fars slips tas 
hovedpersonen med inn i en drømmeverden der knutene står 
i fokus. Gjennom underfundig humor og surrealistiske bilder 
forteller Ekman en historie utenom det vanlige. 

Fam Ekman (f. 1946) har utdannelse fra Statens håndverks- og 
kunsindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo. Ekman 
debuterte i 1969 med Det kan hända og har siden skrevet og 
illustrert en rekke bøker. Hun har mottatt flere priser, bl.a. 
Brageprisen i 1992, Bokkunstprisen i 2003, Riksmålsprisen i 
2007 og Kritikerprisen i 2008.

Bøkene hennes er samlerobjekt for voksne kunstkjennere 
og gode lese- og kunstopplevelser for barn. De henter ofte 
inspirasjon fra eventyr-motiver og dyrefabler og er utført i 
hennes egen gjenkjennelige stil: knapp, nøktern, oppfinnsom 
og original.
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Lars Mæhle og Odd Henning Skyllingstad (ill.)

Kråkeslottet barnehage skal på teater i byen. Gjett om barna 
gleder seg! Men på T-banen blir det billettkontroll og Sven 
Ingvar fi nner ikke igjen billetten. Hvor i alle dager kan den 
være? Det blir litt av en T-banetur, med leting på alle tenkelige 
og utenkelige steder. Men ingenting er umulig for Leon og 
Live, Kråkeslottets egne detektiver!

HVOR ER BILLETTEN?

978-82-419-1721-9     
199,– (INNB.)

,!7II2E1-jbhcbj!
HVOR ER JULENISSEN?

978-82-419-1720-2      
149,– (INNB.)

,!7II2E1-jbhcac!

LANSERINGSDATOER: 7.08.2018 OG 29.10.2018

HVOR ER BILLETTEN?

HVOR ER JULENISSEN?

Barnehagekrim – Mysteriene i Kråkeslottet 
barnehage

Barnehagekrim julespesial!LANSERINGSDATOER: 7.08.2018 OG 29.10.2018

Mysteriene i Kråkeslottet barnehage er sanne hverdags-
mysterier fra barnehagen. Leon og Live, Kråkeslottets egne 
detektiver, løser gåter som alle barn vil kunne kjenne igjen. 

Serien er sjarmerende mini-krim for barn mellom 3–6 år 
og bøkene er skrevet med en lun varme som gjør at også de 

voksne har glede av høytlesningen.

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

Det er julefest i Kråkeslottet barnehage og selvsagt kommer 
nissen! Barn og foreldre er på plass og koser seg. Elin foreslår 
at de skal rope på nissen. Barna roper fl ere ganger, men nissen 
kommer ikke. Hvor kan han være? Dette er en sak for Leon og 
Live! Har han gjemt seg? Finnes det noen spor? Kråkeslottets 
detektiver går grundig til verks i saken.
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Barnehagekrim julespesial!

HVEM HAR TATT 
BRILLENE?

978-82-934-7322-0 
199,– (INNB.)

HVEM HAR TATT 
PØLSENE?

978-82-419-1604-5 
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.)

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

Lars Mæhle (f. 1971) har skrevet flere 
bøker for barn og ungdom. Mæhle 
debuterte i 2002 med ungdomsromanen 
Keeperen til Tunisia som senere ble filma-
tisert under tittelen Keeper’n til Liverpool 
(2010). Hans store gjennombrudd kom i 
2009 med fantasyromanen Landet under 
isen som han fikk flere priser for, blant 
annet Kulturdepartementets litteraturpris 
for barne- og ungdomslitteratur i 2010.

Odd Henning Skyllingstad (f. 1978) er en 
erfaren tegneserieskaper og illustratør. 
Skyllingstad har utdannelse innen anima-
sjon fra Høgskulen i Volda. I 2002 vant 
han Sproingprisen for serien Børre er død. 
Mest kjent er han for seriene om frosken 
Kolbein. Skyllingstad arbeider også som 
bibliotekar ved Serieteket i Oslo.

«Dette er gull for gullungene. (...) Sjarme-
rende typer og et godt språklig og visuelt 
univers.»
Morten Olsen Haugen, Aftenposten
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Harriet Muncaster

Halvt vampyr, halvt alv – helt unik!
Isadora har en mamma som er alv, og en pappa som er 
vampyr. Selv er hun litt begge deler. Derfor elsker hun både 
nattemørket, svarte ballettskjørt, solskinn og den trofaste 
Rosa Kanin.

I Isadora Måneblomst havner i trøbbel har Isadora lyst til å ta 
med Rosa Kanin til kjæledyrdagen på skolen, men kusinen 
hennes, Mirabelle, har en mye bedre plan: Hvorfor ikke ta med 
en drage? Det er da vel ingenting som kan gå galt ...?

I Isadora Måneblomst drar på skoletur skal klassen på skoletur til 
et nifst, gammelt slott, og alle klassekameratene hennes er litt 
redde. Hva hvis de ser et spøkelse? Isadora må vise vennene 
sine at noen ganger er ting som virker skumle i begynnelsen, 
egentlig ikke skumle i det hele tatt!

Harriet Muncaster er forfatter og illustratør. Hun elsker 
alver, katter og alt som er glitrende, rosa og bittelite. Hun har 
foreløpig skrevet og illustrert 6 bøker om vampyralven Isadora 
Måneblomst, og bøkene hennes er oversatt til en rekke språk.

«En sjarmerende fortelling om å akseptere seg selv som man er.»
Kirkus Reviews

«Isadora er en uimotståelig heltinne.»
Centre for Children’s Books

Isadora Måneblomst 3 og 4 

,!7II2E1-jbgigb!

,!7II2E1-jbgihi!

LANSERINGSDATOER: 
14.08.2018 OG 08.10.2018

ISADORA MÅNEBLOMST 
HAVNER I TRØBBEL

978-82-419-1686-1 
149,– (INNB.)

ISADORA MÅNEBLOMST 
DRAR PÅ SKOLETUR

978-82-419-1687-8 
149,– (INNB.)

ISADORA MÅNEBLOMST 
HAVNER I TRØBBEL
Isadora Måneblomst 5
Oversatt av Hilde Lyng

ISADORA MÅNEBLOMST 
DRAR PÅ SKOLETUR
Isadora Måneblomst 6
Oversatt av Hilde Lyng

ISADORA MÅNEBLOMST 
BEGYNNER PÅ SKOLEN

978-82-419-1479-9 
199,– (INNB.)

ISADORA MÅNEBLOMST 
PÅ CAMPINGTUR

978-82-419-1480-5 
199,– (INNB.)

ISADORA MÅNEBLOMST 
FEIRER BURSDAG

978-82-419-1485-0 
149,– (INNB.)

ISADORA MÅNEBLOMST 
PÅ BALLETT

978-82-419-1486-7 
149,– (INNB.)

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn

HUNDEMANNEN 
OG SUPERPUS
Hundemannen 4

Dav Pilkey

978-82-419-1745-5 
249,– (INNB.) ,!7II2E1-jbheff!

LANSERINGSDATO: 13.09.2018

Halvt hund, halvt menneske – helt sjef!

Hundemannen må skjerpe seg ordentlig for å imponere 
politisjefen denne gangen, og det må skje fort! Katta Petter 
er ute av sekken, og den kriminelle pusen herjer byen. Kan 
Hundemannen redde byen i tide?

Fjerde bok om Hundemannen – enda sjefere!

Dav Pilkey (f. 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.

«Et originalt tilskudd til alle skolebiblioteker – til å le seg 
i hjel av.»
School Library Journal

«Lesere i alle aldre vil fnise fra første til siste side.»
Publishers Weekly

HUNDEMANNEN 1 – 
HUNDEMANNEN

978-82-419-1389-1
149,– (INNB.)

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

HUNDEMANNEN 2 – 
I FRI DRESSUR

978-82-419-1511-6
249,– (INNB.)

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG INVASJONEN AV DE UTROLIG SLEMME 
KANTINEDAMENE FRA VERDENSROMMET 
– ENDELIG I FARGER!
Kaptein Supertruse 3

Dav Pilkey

978-82-419-1699-1 
199,– (INNB.) ,!7II2E1-jbgjjb!

LANSERINGSDATO: 27.08.2018

Dav Pilkeys første bestselgerserie – enda mer populær i 
fullfarge!

Et romskip lander på taket av Jerome Horwitz-skolen. Tre 
onde romvesener, Zorx, Klax og Jennifer, planlegger å ta over 
verden ved å lokke skolebarna til seg og bruke dem som slaver. 
Men slapp av – Kaptein Supertruse tar saken!

Dav Pilkey lagde sin første tegneserie allerede på barneskolen. 
Siden den gang har han skrevet en rekke prisbelønte og 
bestselgende serier, inkludert de elleville eventyrene om 
Kaptein Supertruse.

«Uimotståelig.»
Entertainment Weekly

«Pilkeys skarpe humor glitrer og slår like godt an hos foreldre 
som hos unge lesere.»
Parents’ Choice Foundation

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DEN BIONISKE 
BUSEGUTTEN (DEL 1)

978-82-516-8199-5
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DEN BIONISKE 
BUSEGUTTEN (DEL 2)

978-82-516-8561-0
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DEN STORE 
KJÆRLIGHETEN – NOT!

978-82-516-8198-8
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE RADIOAKTIVE 
ROBOTTRUSENES 
REDSELSFULLE 
REVANSJ

978-82-516-8707-2
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG TURBODASSENS 
HÅRREISENDE HEVN

978-82-419-1444-7
249,– (INNB.)

KAPTEIN 
SUPERTRUSE OG 
DEN SENSASJONELLE 
SAGAEN OM SEÑOR 
STINKBOMBE

978-82-419-1472-0
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE RAMPETE 
ROBOTENE – ENDELIG I 
FARGER!

978-82-419-1494-2
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE RAMPETE 
ROBOTENE

978-82-516-6268-0 
249,– (INNB.)

978-82-516-5874-4 
99,– (POCKET)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG UTEDASSFOLKETS 
UFYSELIGE UGJERNINGER

978-82-516-8562-7
249,– (INNB.)

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

978-82-516-8015-8
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE DRITTLEIE 
DOENE 

978-82-516-6269-7
249,– (INNB.)

978-82-516-5875-1
99,– (POCKET)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE DRITTLEIE 
DOENE – ENDELIG I 
FARGER!

978-82-419-1624-3 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG PROFESSOR 
BÆSJEBLEIES FARLIGE 
FELLE

978-82-516-8159-9
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG HEBBE HUNDETRUSES 
HORRIBLE HERJINGER

978-82-516-8706-5
249,– (INNB.)

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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Oversatt av Morten Hansen

DET STORE 
BULDRENDE BRAKET
Hilo 3

Judd Winick

978-82-419-1627-4 
199,– (INNB.) ,!7II2E1-jbgche!

LANSERINGSDATO: 01.09.2018

E.T. møter Tommy og Tigern!

Gå ikke glipp av tredje bok i denne elleville og fargesprakende 
tegneserieromanenserien for barn i alle aldre. Varm, gjen-
kjennelig og ustyrtelig morsom. Perfekt for fans av Kaptein 
Supertruse!

D.J. og Gina er to helt vanlige barn. Men Hilo … er ikke det.

Ekte venner lar ikke vennene sine forsvinne inn i 
INGENTING! Så når Gina blir sugd inn i en portal til gudene 
vet hvor, må D.J. og Hilo følge etter henne. Kommer det til 
å bli farer og eventyr? Ja! Kommer det til å bli sjokkerende 
hemmeligheter? Selvfølgelig! Kommer de til å overleve … og 
komme seg tilbake til jorda før portalen lukker seg? Det spørs!

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

«En tvers gjennom forunderlig og fantastisk historie om 
vennskap, tilhørighet – og roboter.»
Kirkus Reviews

«Denne boka må alle ha!»
School Library Journal

«En eksplosiv opplevelse!»
The Miami Herald

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.)

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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INGENLUND – MORRIGANS 
FORBANNELSE

Jessica Townsend

Morrigan Kråkh lever med en forbannelse hvilende over seg: 
Ved midnatt på den ellevte bursdagen hennes vil hun dø. Rett 
før klokken slår siste slag, reddes hun av Jupiter Nord. Med 
glefsende ulver av natt og tåke i hælene legger de på fl ukt og 
lander trygt i den skjulte byen Ingenlund.

Jupiter har valgt Morrigan som sin aspirant og deltaker i 
konkurransen om en plass i Det Vunderlige Selskap. Men 
i motsetning til de andre kandidatene, har Morrigan ingen 
spesielle evner eller ferdigheter å skryte av …

Jessica Townsend bor nå i Australia, men har tidligere bodd 
i London i fl ere perioder. Hun jobbet som forlagskonsulent i 
åtte år og har vært redaktør for Steve Irwins barnebokmagasin 
Australia Zoo. Ingenlund er hennes første roman.

«Et enestående underholdende eventyr … fans av Harry 
Potter vil elske den, men Ingenlund står mer enn godt nok 
på egne ben.»
The Guardian

«Morrigan er en fascinerende heltinne, morsom og full av tæl. 
(…) En spennende, magisk fortelling om mot, selvtillit og håp.»
Publishers Weekly

978-82-419-1551-2 
299,– (INNB.)

978-82-419-1552-9 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbffbc!
 I SALG

En magisk verden du aldri vil ønske å forlate

Ingenlund 1
Oversatt av Kirsti Vogt

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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ÅRETS BARNEBOK
The Times

ÅRETS BOK
Australian Book Industry
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NEW YORK TIMES

bestselger

ET
HARRY POTTERSK 
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Time Magazine

ÅRETS BOK
Waterstones barnebokpris
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DRØMMETYVENE
Maggie Stiefvater

978-82-419-1612-0 
199,– (INNB.)

978-82-419-1616-8
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgbca!
LANSERINGSDATO: 12.09.2018

Oversatt av Hilde Lyng

Ravnekretsen 2

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

MAGGIEMAGGIEMAGGIEMAGGIEMAGGIEMAGGIEMAGGIE
STIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATER

MAGGIE
STIEFVATER

Ravnekretsen, bok 3

mellom
speilene

MAGGIEMAGGIEMAGGIEMAGGIEMAGGIEMAGGIEMAGGIEMAGGIE
STIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATERSTIEFVATER

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

MAGGIE
STIEFVATER

ravnekongen
Ravnekretsen, bok 4

PROFETIEN

978-82-419-1596-3 
199,– (INNB.)

MELLOM SPEILENE

978-82-419-1613-7 
199,– (INNB.)

RAVNEKONGEN

978-82-419-1614-4 
199,– (INNB.)

Andre bøker i serien:

Oppfølgeren til sommerens must-read

Blue mente ikke å falle for guttene i Ravnekretsen, men hun 
gjorde det likevel. Og jo mer hun blir involvert i deres liv, desto 
farligere blir det. Ronan er den farligste av dem alle.
Det er han som er den forbannede, den mørkeste, den 
dystreste.

Drømmene hans invaderer virkeligheten og skaper forvirring 
om hva som er sant. Magien blir stadig sterkere rundt dem, 
og det er på tide å begynne å trå forsiktig. Før alt faller fra 
hverandre … 

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

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

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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Oversatt av Hilde Lyng

SKJEBNEVALGET
Dødsmerkene 2

Veronica Roth

978-82-419-1707-3 
299,– (INNB.)

978-82-419-1708-0 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbhahd!
LANSERINGSDATO: 25.10.2018

Om skjebnesvanger kjærlighet fra forfatteren av Divergent.

Han er villig til å dø for henne. Hun er villig til å drepe for ham.

Fra fødselen av har Cyra og Akos’ liv vært styrt av skjebnen. 
Orakelets spådom kan ingen unnslippe. Akos kan heller ikke 
unnslippe kjærligheten til Cyra, selv om han lider i fangenskap 
hos hennes familie. Da Cyras far, en grusom tyrann, vender 
tilbake og starter en barbarisk krig, tror Akos alt er håp er ute 
og er villig til å gi sitt liv for Cyra. Men skjebnen har mer i 
vente for dem begge …

Veronica Roth (født 1988) har utdannelse i kreativ skriving fra 
Northwestern University i USA. Hun er bosatt nær Chicago og 
er forfatter på heltid.

«Roth gir oss en fantasirik og ofte brutal verden med politiske 
intriger og spenning, med et romantisk forhold som langsomt 
bygges opp, i sentrum. Fans av Roth kommer til å vente i 
spenning på fortsettelsen.» 
Booklist

«Full av cliff hangere og spennende handlingstråder som lokker 
oss videre. Roth setter sitt merke på sin vei mot stjernene.»
USA Today

«Roth har allerede én populær serie bak seg – med Dødsmer-
kene får hun etter all sannsynlighet to.» 
Entertainment Weekly

DØDSMERKENE

978-82-419-1387-7 
299,– (INNB.)

978-82-419-1388-4 
199,– (E-BOK)

BARN OG UNGDOM
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DEN BRENNENDE 
LABYRINTEN

Rick Riordan

Hvordan straff er 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 Meg mottok en mørk spådom. Nå må de inn i den 
brennende labyrinten, hvor det befi nner seg en enda farligere 
trussel ...

Den brennende labyrinten er tredje bok i serien Apollons 
prøvelser, skrevet av vår bestselgende forfatter Rick Riordan. 
Her møter vi også igjen gamle kjente fra Riordans univers 
og fi nner endelig ut hvordan det gikk med Percy Jackson og 
vennene hans.

Rick Riordan er, med mer enn 50 millioner solgte eks. bare i 
USA, en av verdens mestselgende barnebokforfattere. Han 
har skrevet de prisbelønnede ungdomsseriene Percy Jackson, 
Kanekrøniken, Gudene fra Olympos, Apollons prøvelser og 
Magnus Chase og gudene fra Åsgard. Riordan har solgt mer 
enn 35 millioner bøker bare i USA og ble i 2011 kåret til årets 
beste barnebokforfatter av mer enn 500 000 amerikanske 
lesere.

 «Det jeg elsker med Rick Riordans bøker er den nærmest 
fullkomne balansen han oppnår mellom humor og dyp smerte, 
og Den brennende labyrinten har begge deler til overmål.»
Hypable

978-82-419-1622-9 
299,– (INNB.)

978-82-419-1623-6 
299,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgccj!
LANSERINGSDATO: 27.08.2018

Oversatt av Torleif Sjørgren-Erichsen

Apollons prøvelser 3

DET SKJULTE ORAKLET

978-82-419-1328-0 
299,– (INNB.)

978-82-419-1346-4 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1456-0 
169,– (POCKET)

DEN MØRKE SPÅDOMMEN

978-82-419-1470-6 
299,– (INNB.)

978-82-419-1550-5 
199,– (E-BOK)

978-82-419-1768-4 
169,– (POCKET)

BARN OG UNGDOM
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EDVIN EEK OG 
ORDENSMANNEN

Sigmund Falch

Dypt nede under Sydpolen sitter kraften som styrer det hele. 
Ordensmannen sørger for at verden er sånn noenlunde i 
balanse. At det er like mange oppoverbakker som nedoverbak-
ker her i verden, for eksempel. Og at det for all del ikke må 
fi nnes fl ere tujaer enn blå jeans.

En dag Edvin Eek er på vei hjem fra skolen, tar den svingete 
bakken aldri slutt. Noe er åpenbart gått skikkelig gærent i 
Ordensmannens rike. Og noen må ordne opp. Edvin skulle 
bare ønske at det ikke var ham.

Boken er illustrert av kritikerroste Jens K. Styve.

Sigmund Falch står bak fl ere TV- og radioserier, tegneserier, 
bøker og hundrevis av sketsjer til «Hallo i uken» på P2. Han 
har stor suksess med sine humorbøker, der gamle svart/
hvitt-fotografi er får følge av absurde billedtekster, skrevet på 
nynorsk.

LANSERINGSDATO: 20.09.2018

978-82-419-1539-0 
249,– (INNB.)

978-82-419-1762-2 
149,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbfdja!
LANSERINGSDATO: 20.09.2018

Edvin Eek 1

Den nye Doktor Proktor fra vår egen bestselgerforfatter!

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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NÆRMERE KOMMER 
VI IKKE

Monika Steinholm og Anneli Furmark

Boka for alle SKAM-elskere – endelig som tegneserieroman

En roman om altoppslukende kjærlighet, vond og fantastisk 
på en gang. En roman alle kan kjenne seg igjen i, enten de er 
homo, streit, bi eller bare litt på skrå.

Nærmere kommer vi ikke fi kk strålende omtaler da originalboka 
ble utgitt høsten 2016. Den kritikerroste illustratøren Anneli 
Furmark ble så begeistret at hun umiddelbart skaff et seg 
rettighetene til å lage en svensk tegneserieutgave. Nå er denne 
utgaven også tilgjengelig på norsk!

Monika Steinholm har tatt et toårig forfatterstudium ved 
universitet i Tromsø. Hun er bosatt i Tromsø og jobber i Ark 
bokhandel. Fuck verden var hennes første roman, og for den 
ble hun både nominert til Uprisen og til NBUs debutantpris 
Trollkrittet.

«Anneli Furmark bidrar på bildefronten med noen av de beste 
rutene hun har tegnet. […] Midtpunktet, den omveltende 
kjærlighetshistorien mellom Jens og Edor, er like hjerteskjæ-
rende og forlokkende som en lys sommernatt. Den tar altfor 
raskt slutt.»
Västerbottens-Kurieren

978-82-419-1758-5  
279,– (INNB.),!7II2E1-jbhfif!

I SALGI SALG

FUCK VERDEN

978-82-516-8312-8 
249,– (INNB.)

978-82-516-8743-0 
149,– (POCKET))

NÆRMERE KOMMER 
VI IKKE

978-82-419-1329-7  
299,– (INNB.)

978-82-419-1332-7  
149,– (E-BOK)

978-82-419-1461-4  
149,– (POCKET)

UNDER SNØEN

978-82-419-1507-9  
299,– (INNB.)

978-82-419-1508-6  
199,– (E-BOK)

978-82-419-1764-6  
169,– (POCKET)

BARN OG UNGDOM
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HELDIGVIS HADDE 
JEG MELKA

978-82-516-8265-7 
199,– (INNB.)

KIRKEGÅRDSBOKEN

978-82-516-5887-4 
169,– (POCKET)

978-82-516-3508-0 
299,– (INNB.)

HANS OG GRETE

978-82-516-8620-4 
299,– (INNB.)

NEVERWHERE

978-82-516-8618-1 
299,– (INNB.)

978-82-516-8619-8 
199,– (E-BOK)

NORRØNE GUDER - 
FRA YGGDRASIL TIL 
RAGNAROK

978-82-419-1498-0 
349,– (INNB.)

978-82-419-1518-5 
249,– (E-BOK)

978-82-419-1767-7 
99,– (POCKET)

Oversatt av Stian Omland

GODE VARSLER
Neil Gaiman og Terry Pratchett

978-82-419-1582-6 
299,– (INNB.)

978-82-419-1709-7 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbficg!
LANSERINGSDATO: 14.09.2018

Verdens undergang har aldri vært morsommere!

Kultklassiker om hvor galt det kan gå når selveste Antikrist 
ender opp hos en helt gjennomsnittlig middelklassefamilie. 
Endelig på norsk!

Ifølge heksen Agnes Nutters profetier kommer verden til å gå 
under på lørdag, rett etter tetid. Uheldigvis er Antikrist på feil 
sted, Apokalypsens fi re ryttere er ute og kjører motorsykkel, 
og representantene fra himmel og helvete har funnet ut at de 
faktisk liker menneskerasen.

Neil Gaiman ble født i England i 1960, men har de siste årene 
bodd i USA. Etter at han slo gjennom med tegneserien Sand-
man, har han skrevet en rekke kritikerroste bøker for barn og 
voksne, inkludert Neverwhere, Stjernestøv, Amerikanske guder, 
Kirkegårdsboken og Coraline. Han har en stor tilhengerskare 
over hele verden og blir av mange regnet som en av de største 
fornyerne av fantasysjangeren.

«Apokalypsen har aldri vært morsommere enn dette.»
Clive Barker

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR
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50 HENDELSER SOM 
FORMET NORGE

Jon Ewo og Ella Okstad (ill.)

Bli med på en tidsreise for å fi nne ut hvorfor Norge har 
blitt som det har blitt!

I 50 hendelser som formet Norge tar Jon Ewo oss gjennom viktige 
hendelser i Norgeshistorien fra 793 og frem til i dag. Les om 
blant annet Norges første mynt, Hansaforbundet, innføring 
av skolegang for alle barn og dannelsen av vårt første politiske 
parti. 

Boken viser også hvordan utvandringen til USA og kampen 
for kvinners stemmerett har påvirket landet vårt, og hvordan 
makten gjennom tiden har fl yttet seg mellom konger, adelen 
og vanlige borgere. Og mye mer!

Med Jon Ewos kompetanse, språk og lekne stil gjøres historien 
vår levende og lett tilgjengelig for unge lesere.

Fagkonsulent på boken er Marlen S. Ferrer.

Jon Ewo (f. 1957) har en stor produksjon av barne- og 
ungdomsbøker og sakprosatitler. Han har jobbet som 
konsulent, redaktør, frilanser og forlegger. Ewo har vunnet 
en rekke norske og utenlandske litteraturpriser. Har vunnet 
Kulturdepartementets litteraturpris for barne- og ungdomslit-
teratur tre ganger og Brageprisen én gang. I 2014 mottok kan 
riksmålsforbundets barne- og ungdomspris. Ewo har 3 ganger 
blitt nominert som norsk forfatter til H.C. Andersen-prisen. 
Og 1 gang vært shortlistet til ALMA-prisen.

Ella Okstad er illustratør og har illustrert en rekke barnebøker. 
Hun er utdannet ved Kent Institute of Art and Design i 
Storbritannia. Okstad har en rekke oppdrag både i Norge og 
internasjonalt, og barnebøkene hun har illustrert har blitt 
oversatt til fl ere språk.

978-82-419-1724-0 
299,– (INNB.),!7II2E1-jbhcea!

LANSERINGSDATO: 18.10.2018LANSERINGSDATO: 18.10.2018
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MIN FØRSTE 
KLAFFEORDBOK OM DYR

MIN FØRSTE 
KLAFFEORDBOK 
OM KJØRETØY

978-82-419-1703-5 
99,– (INNB.)

I SALG

,!7II2E1-jbhadf!

978-82-419-1704-2 
99,– (INNB.)

I SALG

,!7II2E1-jbhaec!

Martina Badstuber

I SALG

I SALG

Hare, ugle og krokodille

Reven titter nysgjerrig ut av hiet og apen terger tigeren. 
Hva gjør andungen?

Denne klaff eordboken for de minste gjør det gøy å lære nye 
ord!

Gravemaskin, fl y og seilbåt

I byen står bilene i kø, på landet er traktoren på vei, og hvem 
sitter i politibilen?
 
En klaff ebok om alt som ruller, fl yr og seiler.

Morsomme og fargerike 
klaff eordbøker for de aller yngste

Oversatt av Ann Høydalsnes

BARN OG UNGDOM
FAKTA
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MIN STORE BOK 
MED DYRELYDER

LANSERINGSDATO: 22.10.2018

978-82-419-3150-5 
249,– (INNB.) ,!7II2E1-jdbfaf!

Hva sier katten? Hvordan høres frosken ut? 
Og hvordan synger rødstrupen?

Oversatt av Ann Høydalsnes

I denne boken kan du høre 50 forskjellige dyrelyder bare ved 
å trykke på knappen. På temasidene er de minstes favorittdyr 
samlet. Flotte foto, realistiske lyder og interessante fakta gir 
fl ere timer oppdagerglede for små dyrevenner!

MIN STORE BOK 
MED DYRELYDER

LANSERINGSDATO: 22.10.2018

Oversatt av Ann Høydalsnes
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GUINNESS WORLD 
RECORDS 2019

Uunnværlig for faktasamlere og rekordknusere i alle aldre 
verden over og en obligatorisk julegave under treet i mange 
familier. Guinness World Records ble først utgitt i 1955 og 
selger årlig mer enn 130 millioner eksemplarer i over 100 land.

Guinness World Records 2019 er fullstendig oppdatert med alt 
fra årets viktigste sportsresultater og vitenskapelige funn til de 
nyeste listetoppene og digitale TV-utgivelser. Årets spesielle 
nyhet er “Meet the Makers” og “Making History” – kapitlene, 
som kreativt viser hvordan man kan bygge ting hjemme på 
egen hånd. Alle som ønsker å sette en rekord hjemme, vil fi nne 
inspirasjon i “Gjør dette hjemme”-seksjonen.

978-82-419-1738-7 
369,– (INNB.),!7II2E1-jbhdih!

LANSERINGSDATO: 27.09.2018

Oversatt av Tore Sand

Årlig bestselger for barn og unge!

BARN OG UNGDOM
FAKTA
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Den perfekte bursdags- eller julegaven til fotballfans i alle 
aldre!

Fotballen har aldri vært mer populær, og populariteten fortset-
ter å vokse. I denne verdensomspennende bestselgeren får du 
siste nytt om fotballlag og spillere fra hele verden. 
En nyoppdatert og reviderte utgave med mange spennende nye 
rekorder. Er du klar for kick-off ?

WORLD FOOTBALL 
RECORDS 2019

Keir Radnedge

LANSERINGSDATO: 27.09.2018

978-82-419-1759-2 
299,– (INNB.) ,!7II2E1-jbhfjc!

RECORDS 2019

LANSERINGSDATO: 27.09.2018

Oversatt av Tore Sand

Stjernespillere, store turneringer og fantastiske mål. 

BARN OG UNGDOM
FAKTA
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KuToppen har sitt utspring i den norske gården. 
Qvisten Animation står bak en originalskrevet helaftens 
spillefi lm med premiere 19. oktober 2018.

Filmen handler om Klara som drømmer om å bli stor 
stjerne! Når hun kommer til KuToppen tror hun at 
gården til pappa´n Mosk kan reddes ved at hun blir en 
stjernebaker, akkurat som han. Men en mystisk sabotør 
truer med å ødelegge det hele …
KuToppen er også Dyreparken i Kristiansands egen 
bondegård. En attraksjon der du kan klappe sauer, kjøre 
traktor og smake på kortreist og tradisjonsrik mat. Og 
ikke minst; se teateret med Klara og Mosk!

Vigmostad & Bjørke lanserer et bredt bokprogram i 
samarbeid med Qvisten Animation og Dyreparken i 
Kristiansand.

• Helaftens spillefi lm på kino med premiere 
19. oktober 2018

• Norsk bondegårdsunivers
• Drømmen om å bli stjerne
• Herlig humor
• Originalfortelling utviklet av Qvisten Animation
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DYRENE PÅ GÅRDEN

Bli kjent med KuToppen- karakterene.

Hvordan skiller Mosk seg fra en vanlig okse, og er Gaute sånn 
som andre geiter? Boka har både fotografier av dyr og kule 
bilder av karakterene fra animasjonsfilmen.

978-82-419-1731-8  
129,– (INNB.) ,!7II2E1-jbhdbi!

LANSERINGSDATO: 11.10.2018

KUTOPPEN MINIBAKEBOK

978-82-419-1733-2  
129,– (INNB.)

LANSERINGSDATO: 27.09.2018

,!7II2E1-jbhddc!

Lær å bake eplepai og lage milkshake med Klara fra 
KuToppen!

Klara baker eplepai og lager milkshake i denne enkle pappa-
boka som inspirerer barna til å bake selv. 
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KUTOPPEN KOKEBOK

En kokebok for barn fra 6–9 år som setter fokus på å bruke 
opp mat istedenfor å kaste den. Se hva du har i skapet når du 
planlegger måltider, og bruk opp det du har før du kjøper nytt. 
Være kreativ og lag krutonger av tørt brød, bruk brune bananer 
til bananbrød og bruk opp den sure melka i vaffelrøre.

Her finner du enkle og gode oppskrifter til alle måltider, også 
kaker og drikke som milkshake og smoothie.

978-82-419-1735-6  
249,– (INNB.)

LANSERINGSDATO: 19.10.2018

,!7II2E1-jbhdfg!

HALLOWEEN PÅ KUTOPPEN

Dette er en praktisk bok om alt du trenger å vite til 
Halloween! 

Det er Halloween på KuToppen og alle hjelper til med 
festforberedelsene. Fugleskremselet Fobetron som ble levende 
av et lynnedslag prøver selvsagt å ødelegge, helt til Klara 
skjønner at han egentlig bare vil være med på det som skjer.

Her får du tips til hjemmelagde kostymer, sjablong som 
viser hvordan skjære ut gresskar på en kul måte, tips til 
dekorasjoner du kan klippe ut i kartong, knask du kan lage selv, 
og lure, men ikke kjipe knep.

978-82-419-1736-3  
149,– (INNB.),!7II2E1-jbhdgd!

LANSERINGSDATO: 01.10.2018

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER



111

MAGNETISKE  
MORSOMME KUTOPPEN

Med mer enn 30 magneter

Her kan du sette nebb på kalven Klara eller mule på geita 
Gaute og lage dine helt egne dyr. En tøysete morobok!

978-82-419-3171-0  
149,– (KART.) ,!7II2E1-jdbhba!

LANSERINGSDATO: 19.10.2018

TUT OG KJØR MED MOSK

Bok med ratt og 6 lydknapper

Tut og kjør KuToppen rundt med Mosk under slåttonna i 
denne robuste og fargerike boken. Med illustrasjoner fra filmen 
og foto av traktorer og gårdsmaskiner.

978-82-419-3170-3  
149,– (KART.)

LANSERINGSDATO: 19.10.2018

,!7II2E1-jdbhad!

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER
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HVEM SIN BÆSJ ER DET?

978-82-419-3172-7  
149,– (KART.)

I SALG

,!7II2E1-jdbhch!

Med klaffer på alle oppslag

Bli med Gaute rundt på KuToppen mens han fyller lortebøtta 
med gjødsel fra de forskjellige dyra på gården. Gjett hvilket dyr 
bæsjen tilhører før du løfter på klaffen!

Med illustrasjoner fra filmen og bilder av dyr.

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER
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PEPPAS MORSOMME DAG

MIN FØRSTE PEKE-  
OG LOTTOBOK

Med 2 x 20 bildelottokort.

Bli med Peppa og vennene på deres første eventyr. Enten de er 
hjemme, på lekeplassen, i barnehagen eller på sykehusbesøk, 
finnes det mange ting å utforske i denne fargerike bildeboken.

978-82-419-3194-9  
149,– (KART.)

I SALG

,!7II2E1-jdbjej!

978-82-419-3195-6  
149,– (KART.)

I SALG

,!7II2E1-jdbjfg!

Lag dine egne spennende historier med 16 morsomme 
magneter.

Hurra, sola skinner! Peppa og familien drar på utflukt til 
stranden. Hvem blir med?

Med fargerike magneter kan barna lage egne historier med 
Peppa og vennene.

Små tekster gir barn fra 4 år pedagogiske hint om hvor  
magnetene skal stå.

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER
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Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn

MIN JULEKALENDER

PEPPAS STORE  
MYLDREBOK

Med morsomme let og finn-aktiviteter.

Gå på oppdagelsesferd i Peppas fargerike, myldrende verden 
i denne store, kartonerte, let og finn-boka. Peppa og vennene 
har det alltid moro sammen, enten de er på lekeplassen, i 
Peppas bursdagsselskap, på tivoli eller på et eventyrslott.

Tell ned til jul sammen med Peppa og bestevennene 
hennes.

Med 24 små bøker leder Peppa og vennene de minste gjennom 
førjulststiden. Hver dag fortelles en liten morsom historie om 
Peppa, familien Gris og alle vennene.

Etter 24 dager avsløres hele bakgrunnsbildet og dere kan 
endelig lese gullboken!

Bøkene kan henges på treet i julen og kalenderen kan brukes 
på nytt år etter år!

978-82-419-3196-3  
149,– (KART.) ,!7II2E1-jdbjgd!

I SALG

978-82-419-3198-7  
199,– (KART.) ,!7II2E1-jdbjih!

LANSERINGSDATO: 24.10.2018

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER
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GOD JUL, POPPELOPPANE

DEN STORE  
RAUDE BÅTEN

Bli med ombord i Den store raude båten. En leken 
overskuddsbok i et fargerikt og sprudlende billedspråk som 
kan leses om og om igjen. På samme måte som i TV-serien står 
begrepslæring sentralt. For barn fra 0–3 år.

978-82-419-3112-3  
149,– (KART.)

I SALG

,!7II2E1-jdbbcd!

978-82-419-3113-0  
149,– (KART.)

LANSERINGSDATO: 26.11.2018

,!7II2E1-jdbbda!

Bli med Poppeloppane ombord på julefeiring. En leken 
overskuddsbok i et fargerikt og sprudlende billedspråk som 
kan leses om og om igjen. På samme måte som i TV-serien står 
begrepslæring sentralt. For barn fra 0–3 år.

Oversatt av Elisabeth Mork

Oversatt av Elisabeth Mork

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER
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FANTORANGEN 
JULEKALENDER 2018

Bokkalenderen inneholder 24 små bøker fylt med små histo-
rier. En overraskelse for hver dag i julemåneden. Alle bøkene 
avsluttes med et forslag til en hyggelig aktivitet voksne og barn 
kan kose seg med i den herlige ventetiden fram mot julaften.

LANSERINGSDATO: 05.11.2018

978-82-419-3174-1 
199,– (INNB.) ,!7II2E1-jdbheb!

JULEKALENDER 2018

LANSERINGSDATO: 05.11.2018

Tell ned til jul sammen med Fantorangen 
og bestevennen Eddi.

Med 24 bøker

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER
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PUSLEMORO MED MASHA!

978-82-419-3166-6 
149,– (KART.),!7II2E1-jdbggg!

I SALG

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn

Puslemoro med Masha og vennene hennes!

Masha er en liten jente som bor i utkanten av en stor skog. Der 
klarer hun seg helt fl ott alene, men av og til trenger hun hjelp 
fra bestevennen sin – den store og tålmodige bjørnen Mishka.
Masha og Mishka er kjent fra TV-serien som går på NRK Super, 
og mange av episodene ligger også tilgjengelig på nrk.no.  Det 
fi nnes fl ere bøker og aktivitetshefter om de to vennene på 
norsk.

Denne solide papp-boken inneholder fi re hyggelige puslespill.

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER
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DRAGONS BLIR LEVENDE

Gjør dine favorittdrager levende og fly inn i actionfylte eventyr 
ved hjelp av AR-teknologien!

Vil du ha besøk av Hikken og Tannlaus i stuen din? Tør du å ta 
kontroll over den ildsprutende Kroktann? Kan du lære Mathue 
å fly bakover på kommando? Test dragerytter-ferdighetene 
dine og ha det gøy med bilder av drager i bevegelse! Last ned 
gratisappen og hold mobil/nettbrett over aktiveringsikonene i 
boka – og fantastiske digitale opplevelser venter på deg.

978-82-491-3077-1  
149,– (INNB.)

I SALG

,!7II2E9-bdahhb!

Oversatt av Hilde Marie Olsen 

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER

JURASSIC WORLD – FRA 
DNA TIL INDOMINUS REX

978-82-491-3078-8  
149,– (INNB.) 

I SALG

,!7II2E9-bdahii!

Last ned gratisappen og opplev dinosaurene fra Jurassic Park 
og Jurassic World hjemme hos deg selv!

Bli kjent med Jurassic-universet – utforsk parken og bli kjent 
med alle de modige menneskene og de fascinerende dino-
saurene. Ved å bruke aktiveringssidene og den fantastiske AR 
(Augmented Reality / Utvidet Virkelighet)-teknologien, kan du 
møte dinosaurene i full størrelse, posere sammen med dem og 
ta kontroll over den fantastiske gyrosfæren.

Oversatt av Hilde Marie Olsen
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POCKET

MONIKA STEINHOLM
UNDER SNØEN
978-82-419-1764-6
169,–

RICK RIORDAN
APOLLONS PRØVELSER 2 – DEN 
MØRKE SPÅDOMMEN
978-82-419-1768-4
169,–

NEIL GAIMAN
NORRØNE GUDER – FRA 
YGGDRASIL TIL RAGNAROK
978-82-419-1767-7
169,–

CASSANDRA CLARE
SKYGGEJEGERNE – BEGYNNELSEN 3 
– DEN MEKANISKE PRINSESSEN
978-82-419-1766-0
149,–

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 2 

DEN MØRKE SPÅDOMMEN

RICK RIORDAN
R I O R D A N

BOK 2

APOLLONS  
PRØVELSER

D
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N

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 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. Men Oraklene 

er slett ikke ufarlige, og for å overleve må 
Apollon inngå allianser med de mest 

suspekte vesener …

I denne andre 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 978-82-419-1470-6

9 788241 914706

ISBN 978-82-419-1470-6

Om Lyntyven:

Smussomslag

RICK RIORDAN
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.

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
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
(kommer på norsk våren 2018!)

APOLLONS PRØVELSER:
Bok 1:	Det skjulte oraklet
Bok 2:	Den mørke spådommen

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-516-8662-4

,!7II2F1-giggce!

Den mekaniske prinsessen

D
en m

ekaniske prinsessen

INTERNASJONAL
BESTSELGER

B O K  3

S K Y G G E J E G E R N E  –  B E G Y N N E L S E N

SKYGGEJEGERNE
BEGYNNELSEN

BOK 3

HENNES ENESTE SJANSE TIL Å REDDE VERDEN ER 

Å OFRE DET HUN ELSKER OVER ALT PÅ JORD …

Tessa Gray burde være lykkelig. For er ikke alle bruder lykkelige? 
Men bryllupsforberedelsene overskygges helt av det mørke nettet 

som er i ferd med å snøre seg sammen rundt Skyggejegerne 
ved Instituttet i London. 

Mortmain planlegger å sette inn en hær av nådeløse roboter for 
å knuse Skyggejegerne en gang for alle. For å sette planen ut i livet, 

mangler han bare ett element: Tessa Gray.

Tessa forstår snart at det kun er én person som kan redde livet 
hennes – og at det er henne selv. Men hvordan kan en enslig jente, 

selv en som har kraft til å styre englene, overvinne en hel hær?

Gå ikke glipp av denne storslagne oppfølgeren til 
Den mekaniske prinsen, og tredje bok i forløper-serien 

til Skyggejegerne-bøkene, som er oversatt til over 35 språk.

Har du ennå ikke lest serien om 

SKYGGEJEGERNE?

Oppdag universet som har trollbundet
36 millioner lesere verden over!

CASSANDRA CLARE ble født av amerikanske 
foreldre i Iran. Da hun var ti år gammel hadde hun 
allerede bodd i Frankrike, England og Sveits. Etter 

å ha jobbet i ulike underholdningsmagasiner i 
Los Angeles og New York ble hun i 2006 fantasy-
forfatter på heltid. Hennes serie Skyggejegerne har 

toppet bestselgerlistene verden over.

Finn ut mer om forfatteren og 
bøkene hennes på cassandraclare.com

Gå ikke glipp av de første 
bøkene i serien:

«BESETTENDE 
OG LESVERDIG» 

- Booklist om «Den mekaniske engelen»

 «DEN NYE DRONNINGEN AV FANTASY!»
 – WALL STREET JOURNAL

Gå ikke glipp av
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«ALDRI HAR JEG LEST EN SÅ MORSOM OG 
OPPLYSENDE BOK OM DE NORRØNE GUDER 

SOM DEN BOKEN KULTFORFATTER NEIL GAIMAN 
HAR SKREVET.» 

Gjengangeren

«… SOM NYE, FRISKE AVSTØPNINGER AV ET 
FLYTENDE GULL SOM HAR STRØMMET GJENNOM 

ÅRHUNDRENE.»
Knut Hoem, NRK

Loke, som smidde slue planer like lett som andre pustet inn og ut, smilte av 
Tors sinne og uskyld. «Hammeren din er blitt stjålet av Trym, trollenes 
konge,» sa han. «Jeg har overtalt ham til å levere den tilbake, men han vil 
ha betalt.»

«Greit nok,» sa Tor. «Hva vil det koste?»

«Han vil ha Frøyas hånd.»

«Vil han bare ha hånda hennes?» spurte Tor optimistisk. Hun hadde tross 
alt to hender og kunne kanskje la seg overtale til å gi fra seg den ene uten 
for store protester. Tyr hadde jo tross alt gjort det.

«Hele Frøya,» sa Loke. «Han vil gifte seg med henne.» 

I denne gjenfortellingen av gamle norrøne myter begynner 
Gaiman på klassisk vis med verdens skapelse – og ender med ragnarok. 
Men med sin komprimerte og humoristiske fortellerstil får Gaiman 
frem nye sider ved historiene. Norrøne guder – fra Yggdrasil til ragnarok 
er en fantastisk introduksjon til norrøn mytologi for dem som ikke 
allerede kjenner den – og en ny og annerledes tilnærming for andre.

Neil Gaiman  ble født i

England i 1960, men har de siste årene bodd i 

USA. Etter at han slo gjennom med tegneserien 

Sandman, har han skrevet en rekke kritikerroste 

bøker for barn og voksne, inkludert Neverwhere, 

Stjernestøv, Amerikanske guder, Kirkegårdsboken

og Coraline. Han har en stor tilhengerskare over 

hele verden og blir av mange regnet som en av 

de største fornyerne av fantasysjangeren.

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1498-0

,!7II2E1-jbejia!

NE I L GAIMAN

NORRØNE
GUDER
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«ALDRI HAR JEG LEST EN SÅ MORSOM OG 
OPPLYSENDE BOK OM DE NORRØNE GUDER 

SOM DEN BOKEN KULTFORFATTER NEIL GAIMAN 
HAR SKREVET.» 

Gjengangeren

«… SOM NYE, FRISKE AVSTØPNINGER AV ET 
FLYTENDE GULL SOM HAR STRØMMET GJENNOM 

ÅRHUNDRENE.»
Knut Hoem, NRK

Loke, som smidde slue planer like lett som andre pustet inn og ut, smilte av 
Tors sinne og uskyld. «Hammeren din er blitt stjålet av Trym, trollenes 
konge,» sa han. «Jeg har overtalt ham til å levere den tilbake, men han vil 
ha betalt.»

«Greit nok,» sa Tor. «Hva vil det koste?»

«Han vil ha Frøyas hånd.»

«Vil han bare ha hånda hennes?» spurte Tor optimistisk. Hun hadde tross 
alt to hender og kunne kanskje la seg overtale til å gi fra seg den ene uten 
for store protester. Tyr hadde jo tross alt gjort det.

«Hele Frøya,» sa Loke. «Han vil gifte seg med henne.» 

I denne gjenfortellingen av gamle norrøne myter begynner 
Gaiman på klassisk vis med verdens skapelse – og ender med ragnarok. 
Men med sin komprimerte og humoristiske fortellerstil får Gaiman 
frem nye sider ved historiene. Norrøne guder – fra Yggdrasil til ragnarok 
er en fantastisk introduksjon til norrøn mytologi for dem som ikke 
allerede kjenner den – og en ny og annerledes tilnærming for andre.

Neil Gaiman  ble født i

England i 1960, men har de siste årene bodd i 

USA. Etter at han slo gjennom med tegneserien 

Sandman, har han skrevet en rekke kritikerroste 

bøker for barn og voksne, inkludert Neverwhere, 

Stjernestøv, Amerikanske guder, Kirkegårdsboken

og Coraline. Han har en stor tilhengerskare over 

hele verden og blir av mange regnet som en av 

de største fornyerne av fantasysjangeren.

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1498-0

,!7II2E1-jbejia!

NE I L GAIMAN

NORRØNE
GUDER
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