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Komme hjem begynner med historien om to 
halvsøstre som bor i hver sin landsby i det 
vestlige Afrika på 1700-tallet, i området vi 
i dag kjenner som Ghana. E�a blir gift med 

en britisk slavehandler. Esi selges som slave 
og sendes til Amerika.  

Vi følger søstrenes etterkommere over 300 år, 
og over to kontinenter. Arven etter slaveriet 
preger generasjonene etter Esi og E�a helt 
frem til nåtiden, som et minne som for alltid 

er skrevet inn i slektens liv. 

«Besnærende og virkelig gripende.»
Washington Post

«Komme hjem er uforlignelig, et panorama 
over slavehandelen og dens etterdønninger.»

Los Angeles Times 

«Frodig, episk.»
New York Magazine

«Enestående … mektig.»
Boston Globe

«Episk … forblø�ende … 
en page-turner.»

Entertainment Weekly

«Forheksende.»
 Minneapolis Star Tribune
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«Han våknet som i en drukning, gispende 
etter luft. Et rykk i hode og nakke, 

etterfulgt av en kvalmende smerte, brakte 
virkeligheten tilbake. Var det dag fire? 

Dagslyset tydet på det, faktisk var det lysere 
i fjøset enn noen av de foregående dagene.»

FRA FORSVINNINGEN, FRODE GRANHUS
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FORSVINNINGEN
Frode Granhus

Lofotkrimmens mester!

Rino Carlsen pusser på oppsigelsen når meldingen kommer: 
En naken, blodig mann er funnet fastlenket i et falleferdig fjøs.

Samtidig leter den pensjonerte lensmannen Berger Falch fram 
dokumentene i forsvinningssaken fra 1972. 17. mai forsvant en 
11 år gammel, sykelig jente fra hjemmet. Politiet konkluderte 
med drukning. Men hun ble aldri funnet. Nå haster det for 
Falch å finne ut hva som skjedde.

Om forfatteren: Frode Granhus (f. 1965, d. 2017) debuterte 
med den kritikerroste krimromanen Hevneren i 2003. I 2010 
kom Malstrømmen, som har fått strålende anmeldelser her 
hjemme og er solgt til ni land. Senere er det kommet ytter- 
ligere fire krimromaner fra Lofotkrimmens mester – to av dem 
er nominert til Bokhandlerprisen, én til Rivertonprisen og én 
til Brageprisen. Granhus jobbet i mange år som rådgiver i NAV 
og bodde på Leknes i Lofoten med samboeren og datteren  
deres. Han døde i september 2017. Manuset til Forsvinningen 
var under arbeid, og gis ut posthumt i samråd med pårørende.

DJEVELANGER

978-82-516-8134-6 
349,– (INNB.) 

978-82-516-8135-3 
149,– (E-BOK)

978-82-516-8180-3 
169,– (POCKET)

FORLISET

978-82-419-1381-5 
349,– (INNB.)

978-82-419-1382-2 
249,– (E-BOK)

978-82-419-1663-2 
169,– (POCKET)

HEVNEREN

978-82-419-1282-5 
129,– (E-BOK)

978-82-516-8740-9 
169,– (POCKET)

KISTEMAKEREN

978-82-516-8341-8 
349,– (INNB.)

978-82-516-8342-5 
149,– (E-BOK)

978-82-516-8343-2 
169,– (POCKET)

MALSTRØMMEN

978-82-516-8046-2 
129,– (E-BOK)

978-82-516-5539-2 
169,– (POCKET)

Malstrømmen

«333 sider med spenning.»
BA

«Tåler sammenligning 
med det meste.»

Adresseavisen

STORMEN

978-82-516-5665-8 
349,– (INNB.)

978-82-516-5732-7 
149,– (E-BOK)

978-82-516-5849-2 
169,– (POCKET)

978-82-419-1631-1 
379,– (INNB.)

978-82-419-1672-4 
279,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgdbb!
LANSERINGSMÅNED: MARS

«Frode har gått ut av tiden, men 
han lever videre i bokskattene 

han etterlater seg.»
TOM EGELAND
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PER HELGE  
GENBERG

ESKIL KJOS  
FJELL

Når han skriv kan det bli så sterkt at han sjølv blir 
rørt. Per Helge Genberg frå Levanger var fødd 
sauebonde. No debuterer han med ei forteljing 
om å vekse opp einsam, om å vera homofil, og om 
sauer og gardsdrift.  

Så lenge han kan hugse, har han vore svært glad i dyr. 
Allereie året etter at odelsgarden i Lierne var seld, 
den han overtok direkte frå bestefaren, sat han i eit 
villastrok i Levanger og tenkte på å leige seg ein gard. 
I mellomtida hadde han nesten okkupert fjøset til eit 
venepar. Frå dei fekk han kjøpt attende lam som var 
etterkomarar etter sauene han selde med slektsgarden, 
og no leiger han gard på Levanger, ikkje langt frå 
huset der han bur. Han har hovudfag i nordisk språk 
og litteratur og arbeider i byråkratiet på dagtid. Og 
han har alltid skrive. Han skriv seint på kvelden og 
om nettene og fordi han ynskjer å formidle ei uvanleg 
lisvrøynsle.

Det hender han skriver om kveldene og i helgene, 
Eskil Kjos Fjell. Det meste av skrivingen foregår 
likevel i feriene. Da foretrekker han å skrive i lange 
strekk. Han ble født i Oslo i 1986 og vokste opp på 
Hamar. I 2005 flyttet han tilbake til Oslo for å stud-
ere filosofi. I dag jobber han som lærer. 

På grunnskolen og videregående var han aldri særlig glad 
i å skrive, men mot slutten av videregående oppdaget 
han litteraturen utenfor skolepensum. Han ble engasjert 
i tekstene, fikk lyst til å svare og uttrykke noen av sine 
egne fantasier. Forfatterstudiet i Bø har vært avgjøren-
de. Der fikk han mer tid til å skrive, lærte å lese tekster 
varsomt og studere språket. Han skriver og leser for å 
få nye blikk på tilværelsen, oppdage andres erfaringer 
og fortellinger. Det er ikke en virkelighetsflukt, men en 
søken etter noe annerledes, underlig og rart. Aller mest 
er han opptatt av det fremmede og ukjente, som kan 
fortone seg både språklig og tematisk i litteraturen. 

AKTUELL MED: FINNA KYRKJEDØRA I MEG AKTUELL MED: MODERNE TAPET

«Gjennom bingen 
og ut til veggane 

i ljose, store 
fjøsrommet går  
ein varmekabel  

av tillit.»
FRA FINNA KYRKJEDØRA I MEG, PER HELGE GENBERG

DEBUTANTER
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FINNA KYRKJEDØRA I MEG MODERNE TAPET

Ei sterk forteljing om homofili på landsbygda, om å vekse opp utan 
venner, om å gje frå seg garden og finne den store kjærleiken. 

En smart, humoristisk og gåtefull debut.

Per Helge Genberg Eskil Kjos Fjell

Den tretten år gamle guten forstår si eiga legning. Kan den ko-
mande sauebonden føre slektsgarden og odelen vidare? Finna 
kyrkjedøra i meg er ei gripande forteljing om å vekse opp på 
landsbygda medan homofili var svært skambelagt. Det handlar 
om å vera seg sjølv, der ein bur, og om å finne og få gifte seg 
med den store kjærleiken. Det handlar om bondens kjærleik til 
gard, jorde og dyr, alle dagar.

Om forfatteren: Per Helge Genberg (f. 1959) er frå Lierne og 
bur i dag i Levanger. Han arbeider som byråkrat og bonde, og har 
hovudfag i nordisk språk og litteratur. Familien hans er mannen 
Øystein, mor Oddbjørg og sauene Ømjer, Phèdre, Øyfrid,  
Terna, Eivør, Shabana, Aylar, Wilhelmina, Ragna, Ingebrog, 
Jakobine og Hrafnheidur. Genberg debuterte i Signaler i 2016.

Zygmunt Svensson går inn på trikken og finner en sitteplass. Etter 
noen stopp knepper han opp linjakken, lener hodet mot det litt 
skitne vinduet, gjesper, puster tungt og sovner. Han våkner ikke av 
trikkens rykninger, høyttalerstemmen som annonserer neste holde-
plass eller folkene som sitter ved siden av ham. Det er dresskledde 
menn og kvinner på vei til arbeid, unge folk på vei til skolen eller 
universitetet. 

Hvor er Zygmunt Svenssons plass i verden? Svaret er uklart. 
Foreldrene har oppdratt ham med en klar fortelling om kjær-
lighet. Selv lever Zygmunt på en rekke steder, med en rekke 
kvinner og i en rekke typer arbeid. En rekke utgjør kanskje 
livet, slik er det for oss alle. 

Moderne tapet er beretningen om Zygmunt Svenssons liv, slik 
det fremstår for ham, i nedslag. Det er en gripende og dypt 
ironisk fortelling. Til sammen danner bitene en fortelling om 
det moderne liv, slik det alltid er i oppløsning. Hvor mange liv 
består dette ene av?

Om forfatteren: Eskil Kjos Fjell (f. 1986) bor i Oslo. Han 
har en mastergrad i filosofi og har gått Forfatterstudiet i Bø. 
I dag arbeider han som lærer ved Ullern videregående skole. 
Moderne tapet er hans debut.978-82-419-1597-0 

299,– (INNB.)

978-82-419-1598-7 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbfjha!
LANSERINGSMÅNED: JANUAR LANSERINGSMÅNED: JANUAR

978-82-419-1584-0 
349,– (INNB.)

978-82-419-1585-7 
279,– (E-BOK)
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BARFØTT OVER ISEN
Ingebjørg Berg Holm

Ny, historisk krimroman fra brakdebutant!

I årets roman møter vi igjen Hurum-lensmannen Thomas 
Tinnvik. Året er 1875. Fra vinduet har Thomas utsikt til den 
praktfulle villaen som kalles «Palasset». Mens han tynget ven-
ter på et forsonende brev fra sin bror, søker han trøst i lyset fra 
tårnværelset, der hans tilårskomne venninne, Frøken Parelius, 
ligger syk, omgitt av sin store boksamling. Da Parelius dør, 
kommer det som en lettelse for de fleste. At en bok stjeles fra 
dødsværelset, ser Tinnvik mest som en forstyrrelse. For noe 
har skjedd som endrer alt for ham. Fortiden han til nå har klart 
å holde hemmelig, kommer til Holmsbu med en ung mann, og 
Tinnvik bestemmer seg for å handle. Han begynner å planlegge 
et mord. 

Om forfatteren: Ingebjørg Berg Holm (f. 1980) er utdannet 
interiørarkitekt og bor i Bergen med mann og to barn. Hun ble 
nominert til Rivertonprisen, og vant Maurits Hansen-prisen 
for sin kritikerroste debutroman Stjerner over, mørke under.

STJERNER OVER,  
MØRKE UNDER

978-82-516-8475-0 
349,– (INNB.)

978-82-516-8603-7 
149,– (E-BOK)

978-82-516-8602-0 
169,– (POCKET)

978-82-419-1633-5 
299,– (INNB.)

978-82-419-1671-7 
99,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgddf!

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

«Maken til krimdebut skal 
du lete lenge etter.»

MONA THORJUSSEN, PORSGRUNNS DAGBLAD  
OM STJERNER OVER, MØRKE UNDER

LANSERINGSMÅNED: FEBRUAR
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PARFYMEORGELET
Margit Walsø

Et år i Provence møter Spis, elsk, lev.

Slutten av sekstitallet. Ingrid er tjuefem år gammel og mistrives 
i jobben ved et laboratorium i Trondheim. I barndomshjemmet 
finner hun en dag et parfymeorgel i kjelleren: en spesiallagd 
hylle med farens samling av parfymeessenser. Hun bestemmer 
seg da for å reise til Grasse i Provence, på jakt etter de skjulte 
delene av den avdøde farens liv. Det leder henne til den mystis-
ke Sonja Remy på den berømte parfymefabrikken, med kunder 
som Chanel, Dior og Guerlain. Ingrid får jobb på fabrikken, 
men forteller ikke Sonja hvem hun er. I parfymebransjen er det 
økende konkurranse om å lage nye, syntetiske duftmolekyler. 
Dette skaper uro blant innbyggerne i Grasse, som i alle år har 
levd av sine appelsintrær, roser, jasmin og lavendel.

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

Om forfatteren: Margit Walsø (f. 1968) er direktør i NORLA, 
Norwegian Literature Abroad, før det redaktør og forlagssjef 
gjennom mange år. Hun har tidligere skrevet to historiske 
romaner, Dronningens løfte (2013) og Kjære Voltaire (2007). 
Forfatteren kommer fra Sunndalsøra på Nordmøre, men bor i 
Oslo med mann og sine to døtre.

DRONNINGENS LØFTE

978-82-516-8034-9 
299,– (INNB.)

978-82-516-8095-0 
149,– (E-BOK)

978-82-516-8161-2 
169,– (POCKET)

978-82-419-1632-8 
379,– (INNB.)

978-82-419-1673-1 
279,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgdci!

Om Dronningens løfte:
«Romanen er ikke bare godt komponert, den er gripende  
fortalt om to bemerkelsesverdige kvinner.»  
Thorvald Steen, forfatter

«Et nydelig samspill og en poetisk vellykket sammensmelting 
av to tidsepoker.» Karsten Alnæs, forfatter

«Hun evner å fremstille personene som troverdige, levende 
mennesker. Boka er vanskelig å legge fra seg, og man kunne 
ønske den var dobbelt så lang!»  
Mona Thorjussen, Porsgrunns Dagblad

LANSERINGSMÅNED: MAI

«Romanen er ikke bare godt kom-
ponert, den er gripende fortalt …»

THORVALD STEEN, FORFATTER  
OM DRONNINGENS LØFTE
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LUCIFERS FALL RØD DESEMBER
Jan Boris Stene Frits de Bourg

Privatoppdager Falkener står overfor dødsynder, mørke 
hemmeligheter og sine egne demoner. Lucifers fall er en 
historisk krim med uhygge og finesse.

Sensommeren 1918 bringer en hensynsløs morder død og 
fordervelse til Trondheim. Flere av byens ledende borgere 
tas av dage på grotesk vis. Privatoppdager Falkener og hans 
følgesvenn, doktor Wilberg, følger sporene til en av byens 
eliter, der skjelettene i skapene er mange.

Uhyggen brer seg – hvem blir neste offer? For å kunne stanse 
de bestialske drapene, må Falkener og Wilberg først finne ut 
hvorfor morderen begår ugjerningene.

Om forfatteren: Jan Boris Stene er fra Ranheim i Trondheim, 
og arbeider til daglig som lege ved St. Olavs hospital.  
Han debuterte i 2015 med den kritikerroste krimromanen 
Nådegiveren. Boken ble nominert til Maurits Hansen-prisen  
for beste krimdebut. Lucifers fall er hans tredje roman.

«Ansiktet var hvitt som kritt som en følge av det enorme 
blodtapet. En fryktelig sannhet gikk opp for meg. Han hadde 
vært i live da han ble lemlestet. Døde menn blør ikke.»
Fra Lucifers fall 

Om Nådegiveren:
«Listig og vellykket.» 
Erik Munsterhjelm, Tønsbergs Blad

Om I djevelens klør:
«Romanen er et funn for alle som synes at krim skal være god 
og lett underholdning, uten at blodspruten står fra hver side.» 
Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad

Om Dødens elv:
«Forfatteren gjør en god jobb med å 
overbevise leseren om at Drammenselva 
tilhører samme vassdrag som Styx.»
Rivertonprisens jury om Dødens elv

«Drivende, spennende krimroman.»
Siw Merethe Myhre, Drammens Tidende

Om Mordets enkle kunst:
«Mordets enkle kunst er krimkunst 
slik jeg liker den, rett og slett en over-

bevisende og sjangertro leseglede.»
Rune Larstuvold, Drammens Tidende

Om En kald død:
«En utmerket krimdebut.»
Ola A. Hegdal, Dagens Næringsliv

Norsk krims skjulte juvel, Frits de Bourg, leverer stilfull, 
drivende spenning i Rød desember.

Høsten 1957. Forholdet mellom øst og vest har nådd det 
absolutte frysepunktet, men journalist Nicolay Wolff ønsker 
bare å finne ut hvem som kjørte ned og drepte en ung, troende 
kvinne. Da må han forholde seg til en erkekristen sekt med 
mystisk store inntekter, hemmelige overvåkingstjenester og 
forsvunne våpenlagre.

Snart befinner både Wolff og etterforsker Ulla Stevenson seg i 
en virvelstrøm av livsfarlige begivenheter.

Om forfatteren: Frits de Bourg (f. 1946 i Drammen) bor i  
Sandefjord. Forfatteren har hatt et mangslungent yrkesliv, 
og debuterte med En kald død i 2013. Rød desember er Frits de 
Bourgs fjerde krimroman.

Et Falkener og Wilberg-mysterium

I DJEVELENS KLØR

978-82-419-1419-5 
349,– (INNB.)

978-82-419-1420-1 
199,– (E-BOK)

DØDENS ELV

978-82-419-1179-8 
369,– (INNB.)

978-82-419-1180-4 
149,– (E-BOK) 

978-82-419-1292-4 
169,– (POCKET)

NÅDEGIVEREN

978-82-419-1121-7 
349,– (INNB.)

978-82-419-1168-2 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1657-1 
169,– (POCKET)

EN KALD DØD

978-82-419-0877-4 
379,– (INNB.)

978-82-419-0901-6 
99,– (E-BOK)

978-82-419-1043-2 
169,– (POCKET)

MORDETS ENKLE KUNST

978-82-419-1057-9 
349,– (INNB.)

978-82-419-1059-3 
129,– (E-BOK)

978-82-419-1636-6 
379,– (INNB.)

978-82-419-1645-8 
99,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgdgg! 978-82-419-1637-3 
379,– (INNB.)

978-82-419-1644-1 
99,– (E-BOK)
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LYKKELIGE MENNESKER 
HAR IKKE BIKKJE

Martine Johansen

Scener fra et knust samboerskap. Lykkelige mennesker har 
ikke bikkje er en roman om å gjøre det slutt når alt tilsyne- 
latende følger oppskriften.

På Johannes trettiårsdag kommer det store samtaleemnet på 
bordet. Samboeren Thomas vil gjøre det slutt. Men Johanne 
vil ikke det. Hun er rotete, uoppdragen og full av påhitt, og blir 
værende i leiligheten. Thomas føler seg konfrontert av hennes 
skeive og rusa fortid. Hvordan leve videre, når den ene vil ut og 
den andre ikke? Bør man bare skaffe seg ei bikkje?

Om forfatteren: Martine Johansen (f. 1990) er fra Oslo. Hun 
er medredaktør for det skeive kulturtidsskriftet MELK og en 
aktiv slampoet. Johansen brakdebuterte med Hvite jenter kan 
ikke synge blues i 2015. Lykkelige mennesker har ikke bikkje er 
hennes andre bok.

POCKET

FORLISET
978-82-419-1663-2
169,–

HVITE JENTER KAN IKKE SYNGE 
BLUES 
978-82-419-1656-4
169,–

NÅDEGIVEREN
978-82-419-1657-1
169,–

HVITE LØGNER 
978-82-419-1658-8
169,–

ALLE DISSE DAGENE 
978-82-419-1664-9
169,–

HVITE JENTER KAN  
IKKE SYNGE BLUES

978-82-419-1174-3 
349,– (INNB.)

978-82-419-1175-0 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1656-4 
169,– (POCKET)

978-82-419-1634-2 
349,– (INNB.)

978-82-419-1635-9 
249,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbgdec!

Om Hvite jenter kan ikke synge blues:
 «Dagens Beat-generasjon i frivillig eksil med mammas  
MasterCard i lomma.» 
Anne Schäffer, Littkritikk.no 

«En av de tre beste bøkene jeg har lest. Dette er blues  
anno 2015!» 
Ragnhild Kraugerud, biblioteksjef Notodden

LANSERINGSMÅNED: MARS
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OVERSATT  
SKJØNNLITTERATUR

Komme hjem begynner med historien om to 
halvsøstre som bor i hver sin landsby i det 
vestlige Afrika på 1700-tallet, i området vi 

i dag kjenner som Ghana. E�a blir gift med 
en britisk slavehandler. Esi selges som slave 

og sendes til Amerika.  

Vi følger søstrenes etterkommere over 300 år, 
og over to kontinenter. Arven etter slaveriet 
preger generasjonene etter Esi og E�a helt 

frem til nåtiden, som et minne som for alltid 
er skrevet inn i slektens liv. 

«Besnærende og virkelig gripende.»
Washington Post

«Komme hjem er uforlignelig, et panorama 
over slavehandelen og dens etterdønninger.»

Los Angeles Times 

«Frodig, episk.»
New York Magazine

«Enestående … mektig.»
Boston Globe

«Episk … forblø�ende … 
en page-turner.»

Entertainment Weekly

«Forheksende.»
 Minneapolis Star Tribune

THE SUNDAY TIMES  BESTSELLER

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1265-8
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KOMME HJEM

En frodig episk beretning om arven etter slaveriet. En historie om 
to halvsøstre som havner på hvert sitt kontinent.

Yaa Gyasi

Yaa Gyasi brakdebuterte i USA med denne romanen i 2016. 
Komme hjem begynner med historien om to halvsøstre som bor 
i hver sin landsby i det vestlige Afrika på 1700-tallet, i området 
vi i dag kjenner som Ghana. Effia blir gift med en britisk slave-
handler. Esi selges som slave og sendes til Amerika.

Vi følger søstrenes etterkommere over 300 år og over to kon-
tinenter. Arven etter slaveriet preger generasjonene etter Esi 
og Effia helt frem til nåtiden, som et minne som for alltid er 
skrevet inn i slektens liv.

Om forfatteren: Yaa Gyasi (f. 1989) ble født i Ghana og vokste 
opp i Alabama, USA. Hun er i dag bosatt i California. Komme 
hjem utkom i USA i 2016, og for den mottok forfatteren flere 
litterære priser. Boken er solgt for oversettelse til en rekke land.

«En mektig mosaikk.»  
Maria Årolilja Rø, Adresseavisen

«En hypnotisk debutroman av en slående talentfull forfatter … 
magisk.»
The New York Times
 
«Komme hjem er uforlignelig, et panorama over slavehandelen 
og dens etterdønninger.»
Los Angeles Times 

«Besnærende og virkelig gripende.»
Washington Post

«Spektakulær.»   
ZADIE SMITH OM KOMME HJEM

978-82-419-1265-8 
379,– (INNB.)

978-82-419-1496-6 
279,– (E-BOK)

LANSERINGSMÅNED: JANUAR
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Oversatt av Hilde Stubhaug
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MAJKEN MINERYDDER
Karin Brunk Holmqvist

Humor og klokhet fra forfatteren av Potensgiverne.

I Skillinge går livet sin vante gang. Helt til Majken finner en flott 
dekorasjon til hagen sin på stranden. Det ender med at hele 
den lille fiskerbyen må evakueres. Majken skjemmes, og hun 
blir lettet når alles oppmerksomhet i stedet rettes mot sambyg-
dingen Ossian, som ser ut til å være forsvunnet. Han som aldri 
pleier å reise noe sted. Spesielt urolig blir Majkens og Sixtens 
barnebarn Sara, som går i niende klasse. Sara liker Ossian. Han 
behandler henne som en voksen, til tross for at han er gammel.

En leteaksjon blir igangsatt, men det eneste de finner er Majkens 
utro nabo Sven, i en sjøbu sammen med sin kvinnelige lærer fra 
malerkurset i Simrishamn. Slikt blir det forviklinger av. 

Om forfatteren: Karin Brunk Holmqvist (f. 1944), bor i 
Tomelilla i Österlen i Sverige. I hjemlandet er hun ikke bare 
kjent som forfatter, men også som foredragsholder. Romanene 
hennes har hatt suksess i flere land. Bare i Norge er det solgt 
over en halv million eksemplarer.

DE VELVILLIGE
Joyce Maynard

En fengslende historie om kjærlighet, vennskap, lyst og svik.

Hva er prisen for vennskap?

Helen befinner seg på bunnen. Drømmen om en karriere som 
fotograf er knust, ekteskapet er havarert og hun har mistet 
omsorgsretten for sønnen Ollie – alt sammen fordi hun drikker 
for mye. Men så møter hun Ava og Swift Haviland, et vel-
stående par med et imponerende hjem og fantastiske venner. 
Forsiktig begynner hun å se lysere på fremtiden – men det 
viser seg snart at vennskapet med dem er dyrekjøpt.

Om forfatteren: Joyce Maynard (f. 1953), amerikansk jour-
nalist og forfatter, har skrevet femten bøker, blant dem Fjellet 
bak huset (2016). Romanen Labour Day er filmatisert med Kate 
Winslet og Josh Brolin i hovedrollene.

AKUTTBJELLEN

978-82-419-1295-5 
299,– (INNB.)

978-82-419-1300-6 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1445-4 
169,– (POCKET)

RAPSGUBBENE

978-82-998-0668-8 
169,– (INNB.)

978-82-8270-008-5 
99,– (E-BOK)

978-82-8270-002-3 
169,– (POCKET)

HØYT HENGER DE 
OG SØTE ER DE

978-82-8270-088-7 
299,– (INNB.)

978-82-8270-103-7 
99,– (E-BOK)

978-82-8270-107-5 
169,– (POCKET)

SIRILE GENTLEMEN 
SØKES

978-82-8270-003-0 
199,– (INNB.)

978-82-8270-012-2 
99,– (E-BOK)

978-82-8270-024-5 
169,– (POCKET)

KRANVRIDERNE

978-82-8270-099-3 
299,– (INNB.)

978-82-8270-121-1 
149,– (E-BOK)

978-82-8270-131-0 
169,– (POCKET)

POTENSGIVERNE

978-82-8270-007-8 
99,– (E-BOK)

978-82-998-0667-1 
169,– (POCKET)

FJELLET BAK HUSET

978-82-419-2036-3 
349,– (INNB.)

SENSOMMERDAGER 

978-82-8270-026-9 
299,– (INNB.)

978-82-8270-039-9 
99,– (E-BOK)

978-82-419-1516-1 
299,– (INNB.)

978-82-419-1517-8 
199,– (E-BOK)

,!7II2E1-jbfbgb!
LANSERINGSMÅNED: JANUAR

978-82-419-2055-4 
349,– (INNB.) ,!7II2E1-jcaffe!

LANSERINGSMÅNED: FEBRUAR

Om De velvillige:
«Maynards nyeste bok er opplysende og hypnotiserende. 
Den skildrer ulike former for vennskap, tar for seg gråsonene 
mellom rett og galt og viser hvor langt noen kan gå for å 
beskytte seg selv.» 
Publishers Weekly

Oversatt av Anlaug Lia Oversatt av Mona Berge
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VI HADDE JO BARE PAUSE

Den perfekte boken for alle som venter på neste Mhairi McFarlane.
Varmt, smart og humoristisk om kunsten å være sammen. 

Lindsey Kelk

Det finnes ikke noe verre enn den siste feriedagen – bortsett 
fra den siste dagen i et forhold. Liv og Adam er på drømme- 
reisen sin, og kvelden før de skal reise hjem, tror hun at han 
skal fri. I stedet ender det med en pause. Alle vennene deres 
synes de er gale, og mens Liv begraver seg i jobb, forsøker 
Adam å komme seg ut av hullet han har gravd seg ned i. Snart 
vokser den lille pausen til en avgrunn, og spørsmålet er om de 
kan klare å komme seg over den og finne tilbake til hverandre 
igjen? Og enda viktigere: Er det det de vil?

Om forfatteren: Lindsey Kelk er forfatter, journalist og en 
ivrig tvitrer. Hun er født og oppvokst i Storbritannia, og jobbet 
som redaktør for barnebøker før hun flyttet til New York og 
ble forfatter på heltid. Nå bor hun i Los Angeles. Lindsey har 
skrevet elleve romaner. 

MIN MORS SKYGGE

En gripende fortelling. Det er umulig å ikke bli berørt av denne!

Nikola Scott

En hjertevarm og oppløftende roman om sorg og fyllest- 
gjørelse, mysterier og kjærlighet. Om en vev av hemmeligheter 
som kan løsne når som helst og få store konsekvenser for en 
hel familie.

Hartland House har alltid holdt godt på hemmeligheter …  

1958. Elizabeth blir sendt til nydelige Hartland på Englands 
sørkyst for å skjermes fra morens sykdom. Den velstående 
familien hun bor hos tar godt imot henne.

Nå. Elizabeths datter Addie trodde hun visste alt om den 
briljante, vanskelige moren sin. På ettårsdagen etter at moren 
døde i en ulykke, banker en person hun aldri har sett før på 
døren. Hun hevder hun er Addies tvillingsøster. 

Addie må tilbake til den gylne sommeren moren hennes aldri 
snakket om. Og til den ene natten som endret en ung jentes liv 
for alltid. Og historien hun finner, er enestående.

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

«Nydelig.» Daily Mail

«En dypt engasjerende historie.» Women & Home

978-82-419-1440-9 
299,– (INNB.)

978-82-419-1577-2 
199,– (E-BOK)

LANSERINGSMÅNED: JANUAR

,!7II2E1-jbeeaj! 978-82-419-2051-6 
299,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: JANUAR
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Oversatt av Anlaug Lia Oversatt av Sunniva Aanonsen Sandsgaard
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LIKBLOMSTEN

Strålende opplagt dansk debut om hevn, rettferdighet og tilgivelse. 
Den første boken i en ny serie. Likblomsten lå to måneder sammen-

hengende på danske bestselgerlister da den utkom våren 2017. 

Anne Mette Hancock

Journalist Heloise Kaldan befinner seg midt i et mareritt.  
En av hennes kilder har blitt tatt i løgn. Det er fullt kaos i avis- 
redaksjonen, som desperat forsøker å rydde opp i skandalen.

Kaos hersker også i Heloises privatliv. Midt oppi det hele 
mottar hun mystiske brev fra Anna Kiel, som i tre år har vært 
ettersøkt for drapet på en ung advokat.

Både den egenrådige politimannen Erik Schäfer og Heloise selv 
begynner å grave i den gamle saken. Så finner det sted enda  
et drap. Har Anna Kiel slått til igjen, eller er det flere enn én 
morder? Hvorfor leder alle spor i saken plutselig til Heloise?  
Er hennes eget liv i fare?

Likblomsten er en sterk krim om hevn, rettferdighet og til- 
givelse. Dette er første bok i en spennende ny krimserie med 
Heloise Kaldan som hovedperson.

Om forfatteren: Anne Mette Hancock (f. 1979) bor i Køben-
havn og jobber som journalist. Likblomsten er hennes første 
kriminalroman. Den fikk en strålende mottakelse i pressen og 
toppet bestselgerlistene i Danmark da den kom ut i 2017.

«En pageturner med internasjonalt tilsnitt.»
Jydske Vestkysten

978-82-419-1522-2 
299,– (INNB.)

978-82-419-1625-0 
99,– (E-BOK)

LANSERINGSMÅNED: FEBRUAR

,!7II2E1-jbfccc!
«Ny utfordrer til 

krim-tronen.»     
BERLINGSKE TIDENDE

Oversatt av John Erik Frydenlund
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ÅTE KAN MAN DØ TO GANGER?
Daniel Cole Leif G.W. Persson

En ny bok i Filledokka-serien!

En etterforsker som ikke har noen å stole på. En morder som 
ikke har noe å tape.

Ett og et halvt år etter Filledokka-drapene, finner man et lik 
hengende fra Brooklyn Bridge med ordet «lokkemat» gravert 
på brystet. Man mistenker at det dreier seg om en copycat som 
har latt seg inspirere av Ragdoll-saken i London. Medietrykket 
er enormt.

Etterforsker Emily Baxter reiser straks over for å samarbeide 
med de amerikanske etterforskerne fra FBI og CIA som er satt 
på saken.

Så skjer et tilsvarende drap i London. Denne gangen er det 
ordet «dokke» som er inngravert på offerets bryst. Hver gang 
etterforskerne er på sporet av noe, viser det seg at morderen 
befinner seg ett steg foran.

Antallet ofre stiger på begge sidene av Atlanteren. Klarer etter-
forskerne å etablere tillit til hverandre slik at de får løst saken 
før det er for sent?

Om forfatteren: Daniel Cole (f. 1983) skapte internasjonal 
furore med krimdebuten Filledokka i 2017, den første boken i 
en serie på tre. Daniel Cole bor i Bournemouth. Han har jobbet 
som ambulansesjåfør og vært ansatt i dyrevelferdsorganisa- 
sjonen RSPCA samt i sjølivredningsorganisasjonen RNLI.

G.W. Perssons beste! 

Ny Evert Bäckström-bok. Mottakelsen i Sverige har vært 
overveldende positiv – denne er, ifølge en samstemt svensk 
presse, en av forfatterens aller beste!

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

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

FILLEDOKKA

978-82-419-1358-7 
169,– (POCKET)

978-82-419-1437-9 
99,– (E-BOK)

MELLOM 
SOMMERENS 
LENGSEL OG 
VINTERENS KULDE

978-82-516-5584-2 
99,– (E-BOK)

978-82-516-3537-0 
169,– (POCKET)

978-82-516-8373-9 
339,– (LYDFIL)

SAMFUNNS-
BÆRERNE

978-82-516-5737-2 
149,– (E-BOK)

978-82-516-5852-2 
169,– (POCKET)

EN ANNEN TID, ET 
ANNET LIV

978-82-516-5585-9 
99,– (E-BOK)

978-82-516-3538-7 
169,– (POCKET)

978-82-516-8368-5 
339,– (LYDFIL)

PROFITØRENE

978-82-516-5707-5 
149,– (E-BOK)

978-82-516-5847-8 
169,– (POCKET)

FALLER FRITT SOM 
I EN DRØM

978-82-516-3539-4 
299,– (INNB.)

978-82-516-5583-5 
99,– (E-BOK)

978-82-516-5527-9 
169,– (POCKET)

978-82-516-8370-8 
339,– (LYDFIL)

GRISEFESTEN

978-82-516-5530-9 
349,– (INNB.)

978-82-516-5706-8 
129,– (E-BOK)

978-82-516-5842-3 
169,– (POCKET)

DEN SOM DREPER 
DRAGEN

978-82-516-5787-7 
129,– (E-BOK)

978-82-516-5528-6 
169,– (POCKET)

978-82-516-8366-1 
149,– (LYDFIL)

DEN SANNE 
HISTORIEN OM 
PINOCCHIOS NESE

978-82-516-5526-2 
349,– (INNB.)

978-82-516-5705-1 
149,– (E-BOK)

978-82-516-5531-6 
169,– (POCKET)

DEN DØENDE 
DETEKTIVEN

978-82-516-5608-5 
129,– (E-BOK)

978-82-516-8364-7 
339,– (LYDFIL)

LINDA – SOM I 
LINDADRAPET

978-82-516-8252-7 
349,– (INNB.)

978-82-516-8270-1 
149,– (E-BOK)

978-82-516-8269-5 
169,– (POCKET)

BOMBEMAKEREN 
OG KVINNEN HANS

978-82-419-1245-0 
369,– (INNB.)

978-82-419-1312-9 
169,– (E-BOK)

978-82-419-1448-5 
169,– (POCKET)

GUTTEN TIL 
GUSTAV 

978-82-516-5740-2 
149,– (E-BOK)

978-82-516-8170-4 
169,– (POCKET)

978-82-419-1366-2 
169,– (POCKET)

978-82-419-1641-0 
169,– (E-BOK)
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978-82-419-1640-3 
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NEI, NEI GUTT

Topper britiske bestselgerlister!

M.J. Arlidge

Den femte boken i Helen Grace-serien.

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

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

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

Om forfatteren: M.J. Arlidge har på kort tid etablert seg som 
en av de viktigste krimforfatterne i Storbritannia de seneste 
årene. Arlidge har arbeidet med TV i over 18 år, blant annet i 
BBC. De siste åtte årene har han drevet et uavhengig drama- 
produksjonsselskap. Nei, nei gutt er den femte boken i den 
kritikerroste og bestselgende Helen Grace-serien, som så langt 
består av Elle melle (2014), Bro, bro brille (2015), Dukkehuset 
(2016) og Er du med på leken (2017).

BACKLIST  
M.J. ARLIDGE

Om Dukkehuset:
«Dukkehuset er ein drivande god roman.»
Bjarne Tveiten, Fædrelandsvennen

«Skyhøy kvalitet.»
Gunnar Gran, Stavanger Aftenblad

Om Bro, bro brille:
«Grusom, god oppfølger. … Jeg er 
spent på hva M.J. Arlidge finner på i 

bok nummer tre!» 
Gunnar Gran, Stavanger Aftenblad 

Om Elle, melle:
«Spenningsbombe! M.J. Arlidge viser 
et enormt talent. (...) Alle bitene 

faller på plass i denne helstøpte kriminal-
romanen. Anbefales uten forbehold.»
Gunnar Gran, Stavanger Aftenblad 

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

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

M.J. ARLIDGE

Et blindt raseri. En usedvanlig morder.

Liket av en middelaldrende familiemann blir funnet i 

Southamptons prostitusjonsstrøk. Snart lider en annen mann 

samme brutale skjebne. Etterforsker Helen Grace ser at et 

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

drapene ligger et voldsomt hat. Media kaster seg over saken 

og kaller morderen den omvendte Jack the Ripper – en person 

som hevner seg på mannlige horekunder.

 

For Helen Grace dreier det seg om å sette alle ressurser 

inn for å stoppe en seriemorder med en usedvanlig 

gjennomføringsvilje. 

 

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

Helen Grace i hovedrollen.

 

Oversatt av Astrid M. Almaas

 

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

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

Crimesquad.com

«Totalt oppslukende.» Sunday Mirror

M
.J. A

R
LID

G
E

BrO, brO 
brille

Topper  
britiske  

bestselger-
lister!

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

Judy Finnigan, Richard & Judy Book Club
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ELLE MELLE

978-82-419-0998-6 
349,– (INNB.)

978-82-419-1038-8 
129,– (E-BOK)

978-82-419-1109-5 
169,– (POCKET)

BRO, BRO BRILLE
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ER DU MED PÅ LEKEN

978-82-419-1340-2 
349,– (INNB.)

978-82-419-1434-8 
249,– (E-BOK)
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169,– (POCKET)

DUKKEHUSET

978-82-419-1191-0 
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99,– (E-BOK)
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Om Er du med på leken:
«M. J. Arlidge er tilbake i storform. I Er du med på leken 

brenner både bygningene og sjelene. (...)  
M. J. Arlidge kjemper i toppen av Premier League.»  

Gunnar Gran, Stavanger Aftenblad

Om Er du med på leken:
«Lettlest, skummel og akkurat så  
overraskende at du blir satt ut.»  

Trude Ånnevik, Hamar Arbeiderblad

Oversatt av Astrid Almaas
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SPIONENES HUS DEN SISTE MRS PARRISH

Høyaktuell og full av action om kampen mot terrorisme. En hypnotisk, psykologisk thriller man ikke kan legge fra seg.

Daniel Silva Liv Constantine

London West End blir rystet av brutale terrorhandlinger.  
Gabriel Allon er ikke i tvil om hvem som står bak. Spor leder 
ham og teamet hans til Frankrike og til en av landets rikeste 
menn, Jean-Luc Martel – en forretningsforbindelse til  
IS-lederen Saladin, hvis eneste mål er å ødelegge hele den  
vestlige verden. Nå blir Martel og partneren hans, tidligere 
modell Oliva Watson, nøkkelpersoner i jakten på verdens 
farligste terrorist.

Om forfatteren: Daniel Silva er den prisbelønte forfatteren 
bak 20 hyllede romaner, blant annet Mesterverket, Svart hånd og 
Den engelske spionen. Bøkene hans har blitt utgitt i over 30 land 
og blitt bestselgere i hele verden. Daniel Silva bor i Florida 
sammen med sin kone, CNN-korrespondenten Jamie Gangel, 
og de to barna deres.

Amber Patterson er en ubetydelig kvinne, og hun er lei av at 
ingen ser henne. Iblant fantaserer hun om å være som Daphne 
Parrish, hennes rake motsetning. Daphne er ikke bare blond, 
blåøyd og vakker. Hun har penger og makt, og alle i byen 
Bishop’s Harbour vet hvem hun er ettersom hun er gift med 
eiendomsmogulen Jackson Parrish. Det Daphne ikke vet er at 
Amber har en plan. Hun skal bli den neste mrs Parrish. Ved å 
spille på Daphnes medfølelse og omtanke, begynner hun å egle 
seg inn på familien. Snart har de blitt nære venner. Men det 
Amber ikke vet, er at ikke alt er som det skal bak den perfekte 
fasaden ...

Om forfatteren: Liv Constantine er et pseudonym for 
søstrene Lynne Constantine og Valerie Constantine. De bor 
i hver sin ende av USA, men bruker flere timer hver dag på å 
skrive e-post og prate på FaceTime. Den siste mrs Parrish er 
debutromanen deres.
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Oversatt av Mona Berge Oversatt av Susanne Andersson
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EN SISTE LØGN ET DØDELIG MØRKE
Mary Kubica Stuart MacBride

En iskald psykologisk thriller av mesterlige Mary Kubica.

Claras liv faller sammen når mannen hennes dør i en bilulykke. 
Datteren Maisie, som var med i bilen, kommer fra det uten 
skader. Først tror alle at det var en ulykke, men når Maisie 
begynner å ha mareritt, får det Clara til å lure på hva som 
egentlig skjedde den dagen. Nedbrutt av sorg og besatt av tan-
ken på at det var mer enn en ulykke, bestemmer Clara seg for 
å finne sannheten. Finnes det noen som ønsket Nick død – og 
hvorfor? Men snart innser hun at visse hemmeligheter ikke bør 
se dagens lys …

Om forfatteren: Mary Kubica debuterte med den psykologiske 
thrilleren Good Girl, som ble en enorm suksess og ble hyllet 
av lesere og kritikere. En siste løgn er den fjerde boken hennes. 
Kubica har en grad i historie og amerikansk litteratur, og har 
tidligere jobbet som lærer. Hun bor med familien sin i Chicago.

Ny, frittstående thriller av suksessforfatteren Stuart  
McBride.

Kriminalassistent Callum MacGregor hadde en lovende kar-
riere foran seg – inntil han gjorde en skjebnesvanger feil. Nå 
sitter han fast på avdelingen der politifolk som har dummet 
seg ut, men ikke kan sparkes havner, og han kommer ikke til å 
få sjansen til å være med på en stor mordetterforskning igjen. 
Når en mumifisert kropp dukker opp på en søppeldynge i 
Oldcastle, får han i oppdrag å finne ut hvilket museum den har 
blitt stjålet fra. Snart innser han at det er en kobling til en sak 
med tre unge, savnede menn. Ved en feil tildeles han en sak 
som viser seg å bli den største noensinne i Oldcastle.

Om forfatteren: Stuart MacBride har vunnet mange priser for 
kriminalromanene sine og har ligget på førsteplass på Sunday 
Times’ bestselgerliste flere ganger. Bøkene i den populære 
serien om Logan McRae har blitt solgt i over 2,5 millioner 
eksemplarer og oversatt til 18 språk.

FORTIDENS SKYGGER
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LANSERINGSMÅNED: JUNI

«MacBride er en forbasket god forfatter – ingen  
skriver så mørkt og rått som han.»
Peter James

«Stuart MacBrides romaner er en ren nytelse å lese.»
Simon Kernick

«En fantastisk forfatter.» 
Times

Om En siste løgn:
«En skremmende psykologisk thriller ... Kubica viser atter en 
gang at hun er en mester i spenningsfylt manipulasjon.»
Publishers Weekly

«Kubicas fjerde frittstående roman er en overbevisende 
skildring av sorg og mestring ...»  
Booklist

Om Fortidens skygger:
«Mary Kubica har en egen evne til å skrive fengslende 
psykologiske thrillere, og Fortidens skygger er intet unntak.»
InStyle

Oversatt av Mona BergeOversatt av Mona Berge
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ØNSKER DEG DØD
Peter James

17 millioner solgte!

Hvis ikke han kan få henne, skal ingen …

Singel jente, 29, rødhåret og ulmende, med et kjærlighetsliv 
som har krasjet. Søker en som kan tenne flammen igjen. Moro, 
vennskap, og – hvem vet – kanskje noe mer?

Red Westwood møter kjekke, sjarmerende og rike Bryce Laurent 
gjennom en nettdating-tjeneste. Hun blir umiddelbart tiltrukket. 
Men idet kjærligheten begynner å blomstre, begynner sannheten 
om fortiden hans å komme fram. Den mørke siden blir stadig 
mer framtredende. Det viser seg at alt han har fortalt om seg 
selv er løgn, og Reds forelskelse forvandles gradvis til frykt.

Under politibeskyttelse kaster hun ham ut av både leiligheten 
og livet sitt. Men Reds mareritt har bare så vidt startet. Bryce 
er besatt av henne, og intensjonen hans er å ødelegge alt og 
alle hun har kjær. Og så henne.

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

POCKET

«Spennende og ansporende.»
Svenska Dagbladet

«Underholdende.» 
Västerbottens-Kuriren

Norske kritikere om 
Ekte amerikanske jeans (2016): 

«Jan Guillou er herlig løs i formen, 
og lar på en briljant måte den unge 
Eric berette sin fascinerende historie. 
Teksten vokser på en måte samtidig 
som Eric utvikler seg fra gutt til moden 
ungdom, og det er lett å leve seg inn i de 
rivningene han utsettes for. Jeg håper 
Guillou har mer på lager!»
Erling Koldaas, Trønder-Avisa

«[K]røniken om familien Lauritzen 
utvikles på overraskende og interessant 
vis i denne boka.»
Anita Korsgaard, Vårt Land

Omslag: Eric Thunfors
Foto: Peter Knutson

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. 

Tidigare böcker i romanserien 
Det stora århundradet

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1529-1

,!7II2E1-jbfcjb!

SIMULATION

1968 er et av 1900-tallets mest myteomspunne tiår. 
Protestene mot Vietnamkrigen i både USA og Vest-Europa 
skapte en venstrebevegelse som dominerte både politikken 
og kulturen. 

Unge Eric er nyutdannet jurist og brennende aktiv i 
politikken. Som fullmektig i det beryktede advokatfirmaet 
Henning Sjöstrand blir han gang på gang nødt til å ta inn over 
seg at jussen kan anvendes til å utføre både det gode og det 
onde. 

Det politiske engasjementet fører ham ut i Europa og til den 
hete sommeren da de røde fanene dominerer gatene i Paris og 
sosialisme med et menneskelig ansikt går under i Praha. 

Men den venstreradikale veien han velger, splitter familien 
Lauritzen nok en gang – mellom de yngre kreftene som 
støtter retten til å gjøre opprør, og de eldre som fastholder at 
eiendomsretten trumfer alt annet. 

1968 er den sjuende boken i serien Det store århundret. 

«Spennende og veldokumentert.»
Sydsvenskan

«Boken har et driv som fanger leseren etter bare et par sider.» 
Tidningen Vi

 «Jan Guillous tidsblikk er underholdende.»
Dagens Nyheter

«Guillou er helt og holdent inne i historien,  
og det smitter over på leseren.» 
Borås Tidning

«Frodig og romantisk, gir en følelse 
av ekthet. Dinah Jefferies har gjort 
det igjen – en ny fulltreffer.»

SUNDAY MIRROR

TO VERDENER.
TO SØSTRE PÅ HVER SIN SIDE.

Silkehandlerens
datter

Silkehandlerens datter

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

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

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

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

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

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

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

SILKEHANDLERENS DATTER ER EN FENGSLENDE 
BERETNING OM MØRKE HEMMELIGHETER, 

SØSTERRIVALISERING OG KJÆRLIGHET  
MOT ALLE ODDS. 

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

WOMAN’S WEEKLY

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

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

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

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

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

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

er forfatterens tredje bok. 

www.dinahjefferies.com

Om Tedyrkerens kone (2015):

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

å legge denne boken fra meg.»
SANTA MONTEFIORE

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

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

WOMAN AND HOME

 

Om Til vi ses igjen (2014):

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

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

varmen og høre fuglene og froskene.» 
NEW BOOKS

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

BOOKS WITH WINE AND 
CHOCOLATE

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

LANCASHIRE EVENING POST

Dinah Jefferies

D
inah

Jefferies

BRITISK BESTSELGER

www.vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1343-3
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Dette var et menneske åpner med et skudd som avfyres. 
Men hvem dro i avtrekkeren? Og hvem er det som dør?

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

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

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

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

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

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

D
ette var et m

enneske

www.vigmostadbjorke.no

Jeffrey Archer er en av verdens 
mest populære forfattere og 
har solgt mer enn 70 millioner 
bøker på verdensbasis. Han har 
utgitt over 35 bøker, blant andre 
romanene Kane og Abel (no. 
2012) og Fanget av fortiden (no. 
2013). Dette var et menneske er 
sjuende bind i Clifton-krøniken, 
som i norsk oversettelse består 
av bøkene Bare tiden vil vise, 
Fedrenes synder (begge utgitt i 
2014), En godt bevart hemmelighet 
og Ønsk deg ikke for mye (begge 
utgitt i 2015), Mektigere enn 
sverdet (utgitt i 2016) og Men 
timen kommer (2017). Forfatteren 
er gift og har to voksne sønner. 
Han bor i London og Cambridge. 

www.jeffreyarcher.com

De andre bøkene i Clifton-serien:

SJUENDE BIND I DEN INTERNASJONALE  
SUKSESSEN CLIFTON-KRØNIKEN

Dette var et menneske

«Archer fortsetter sin fortellermagi.»
Publishers Weekly

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

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

Clifton-krøniken.»
Daily Mail

ISBN 978-82-419-1355-6

  

psykologisk thriller

KARIN 
SLAUGHTER

OVER 35 MILL IONER SOLGTE  BØKER

KARIN SLAUGHTER

Karin Slaughter bor i Atlanta i USA. 
Hennes første roman, Blendet, 
ble en stor internasjonal suksess. 
Den er oversatt til nesten 30 språk. 
Slaughter har solgt 35 millioner 
bøker verden over.
Karakterene hennes er å finne igjen 
i flere serier der de beveger seg 
gjennom hennes litterære verden, 
men alle bøkene hennes kan leses 
frittstående. Besøk Karin Slaughter 
på www.karinslaughter.com eller 
sosiale medier for å finne ut mer.

«En fengslende thriller.»
Gunnar Gran, 

Stavanger Aftenblad

 Sagt om Den gode datteren: 

«Mørke sannheter og hemmeligheter kommer 
opp til overflaten i denne bladvenderthrilleren 

som kryper inn under huden på leseren.»
Camilla Läckberg 

«Den gode datteren er Karin Slaughters 
mest ambisiøse, mest følelsesladde 

og beste roman så langt.»
James Patterson

Sagt om tidligere bøker:

«Det er ikke selve mordintrigen som gjør 
De vakreste så bra: Det er kvinnene. 

Rasende, kvasse og forberedt på å slåss 
mot alle menn som hater kvinner.» 

Lotta Olsson, Dagens Nyheter

«En thriller jeg ikke kunne legge fra meg 
og bare måtte lese, lese, lese.»

Kulturbloggen

«Så utrolig spennende og brutal!»
Doggarnas blogg

«En virkelig skremmende psykologisk thriller 
med kvinnelige heltinner.»

Breakfast Book Club

«Kriminalromaner når de er som best.»
Michael Connelly

«Gir frysninger ... Slaughter bygger opp 
spenningen til et fullkomment crescendo.»

Publishers Weekly

«Slaughter … jeg ville fulgt 
henne hvor som helst.»

Gillian Flynn
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EKTEPAR. MØDRE OG DØTRE. 
HEMMELIGHETER BINDER DEM SAMMEN. 

HEMMELIGHETER SOM KAN ENDE MED DØDEN.

Et lik blir funnet på en forlatt byggeplass. Will Trent fra Georgia Bureau 

of Investigation og GBIs nye rettsmedisiner Sara Linton, som også er 

Wills kjæreste, blir satt på saken. De innser at de blodige fotsporene 

som fører vekk fra åstedet, tyder på at det finnes enda et offer: en 

kvinne, som nå er forsvunnet. Etter hvert blir det funnet bevis som 

knytter Wills problemfylte fortid til saken – og konsekvensene truer 

med å snu opp ned både på hans liv og livet til alle rundt ham.

Karin Slaughter har skrevet en psykologisk thriller som er så spennende 

at det er fysisk plagsomt å avbryte lesingen. Fanget er et mesterverk: 

intelligent, velskrevet og med personskildringer man husker lenge.

«Karin Slaughter er en av de beste 
amerikanske thrillerforfatterne.»

The Washington Post 

«En thriller som er litt True detective 
og litt Piken på toget. Fengslende!» 

The Skimm

DEN GODE DATTEREN

karin
slaughter

En flyktet. En ble igjen. Hvem er ...

«Slaughter skriver skrem-
mende, nyanserte thrillere.» 

DEN GODE
DATTERENKarin Slaughter

Den gode datteren er en isende thriller full av sterke følelser 
og uventede vendinger. Skrevet av mesteren av personkarak-
teristikker, miljøskildringer og spenning.

En voldshendelse rammet Charlottes familie og hun mistet 
moren og søsteren sin. Tjueåtte år har gått, men minnene fra 
den dagen er fremdeles smertefulle. Nå brister småbyidyllen på 
nytt etter en meningsløs skoleskyting, og advokaten Charlotte 
havner i sentrum av hendelsene. Da attentatet viser seg å ha 
tilknytning til fortiden hennes, vekkes marerittet på nytt.

«Den gode datteren er Karin Slaughters mest ambisiøse, 
mest følelsesladde og beste roman så langt.»

JAMES PATTERSON
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 To søstre tvinges med pistol ut i skogen.
Den ene flykter for sitt liv.
Den andre blir stående igjen. 

© HarperCollinsNordic, 2017
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Forfatterfoto: Alison Rosa

KARIN SLAUGHTER bor i Atlanta i 
USA. Hennes første roman, Blendet, 
ble en stor internasjonal suksess 
og er oversatt til nesten 30 språk. 
Slaughter har solgt over 35 millio-
ner bøker i hele verden. Besøk Karin 
Slaughter på www.karinslaughter.com 
eller sosiale medier for å finne ut mer.

«Fanget er en fengslende thriller.» 
Gunnar Gran, Stavanger Aftenblad 

«Det er ikke selve mordintrigen som gjør 
De vakreste så bra: Det er kvinnene. Ra-
sende, kvasse og forberedt på å slåss mot 
alle menn som hater kvinner.» 
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

«En thriller jeg ikke kunne legge fra meg 
og bare måtte lese, lese, lese.»
Kulturbloggen

«Så utrolig spennende og brutal!»
Doggarnas blogg

«Karin Slaughter er en av de beste ameri-
kanske thrillerforfatterne.»
The Washington Post

«En virkelig skremmende psykologisk 
thriller med kvinnelige heltinner.»
Breakfast Book Club

«Slaughter … jeg ville fulgt henne hvor 
som helst.»
Gillian Flynn

«Kriminalromaner når de er på sitt beste.»
Michael Connelly

Om Karin Slaughters tidligere bøker:

«Gir frysninger ... Slaughter bygger opp 
spenningen til et fullkomment crescendo.»
Publishers Weekly

«Mørke sannheter og hemmeligheter 
kommer opp til overflaten i denne blad-
venderthrilleren som kryper inn under 

huden på leseren.» 

Camilla Läckberg

Gunnar Gran,  
Stavanger Aftenblad

www.vigmostadbjorke.no
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Uke etter uke kommer postkortene. Adressert til 
en person Ellie ikke kjenner, uten returadresse. 

Alle postkortene er signert med en forbokstav: A. 

Lys himmel, blått hav og fantastiske bilder fra 
Hellas. Postkortene lyser opp Ellies tilværelse. 

Etter seks måneder slutter postkortene å komme. 
Men bildene hun nå har hengt på veggen, 

fortsetter å inspirere henne. Hun vil reise og se 
landet med sine egne øyne. 

Den morgenen Ellie skal dra, kommer det en 
pakke på døren med en notisbok. Boken forteller 
om en reise gjennom Hellas, foretatt av en ukjent 
mann. Det er rørende, melankolske beretninger. 
De gir et innblikk i landets kultur, men beretter 
også om en drivkraft, et ønske om å leve livet til 

fulle – én gang til. 

«Et overdådig kjærlighetsbrev til Hellas.»
Sunday Mirror

«Hislops lidenskapelige kjærlighet  
til landet er til å ta og føle på.»

Daily Mail

V
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Victoria Hislop erobret bestselgerlistene internasjonalt 
med debutboken Øya, som utkom på norsk  

i 2007. Hun har senere utgitt bestselgerromanene 
Hjemkomsten (2009), Tråden (2012) og Soloppgang 
(2014), samt novellesamlingene En aften på Kreta 

(2011) og Siste dans og andre fortellinger (2013). 
Forfatteren bor i England og på Kreta. 

Bloggere om  

Postkor t  f ra  Hel la s : 

«Magisk og unik.»
onmybookshelfsite.wordpress.com

«Jeg elsket denne boken. Postkort fra Hellas 
er en rikholdig samling inspirerende og 
gripende fortellinger (…). Det er en bok 

jeg virkelig anbefaler.»
swirlandthread.com

«En fantastisk bok.»
mychestnutreadingtree.wordpress.com

«Sjarmerende, tankefull og noen  
ganger melankolsk.»

tripfiction.com
«Hun gjør landet levende for oss på uforlignelig vis. (…) 

Fantasirike og fascinerende beretninger.» 
Sunday Express

«En nydelig roman.»
Fabulous mag

«Jeg nøt forf lytningen til Hellas – på Hislops vinger.»
Express

Omslagsfoto: © Alexandros Kakolyris  
Forfatterfoto: © Ioanna Tzetzoumi

Facebook /OfficialVictoriaHislop  
Twitter @VicHislop 

www.victoriahislop.com
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DOKUMENTAR

JAKTEN PÅ STEDSANSEN

Hjernen er stjernen ga mange tusen norske lesere grunnleggende kunn-
skap om hjernen. Nå kommer historien om hvordan et lite forsknings-

miljø i Norge kunne løse en av hjerneforskningens største gåter.

Unni Eikeseth

Hva er det som gjør at naturmennesker kan orientere seg på 
åpent hav, uten hjelpemidler eller landemerker å navigere 
etter? Og hvorfor mister eldre ofte evnen til å finne frem?

I 2003 gjør hjerneforskerne Edvard Moser og May-Britt Moser 
et oppsiktsvekkende funn i et laboratorium i Trondheim. I et 
lite kjent område av rottehjernen finner de celler som sprenger 
alle grenser for hva vitenskapen trodde var mulig: celler som 
ruter opp omgivelsene i et sekskantet koordinatsystem. 

Jakten på stedsansen følger de to sunnmøringene sin utrolige 
reise fra unge studenter som ikke visste hva de ville bli, til de 
har kartlagt alle elementene av stedsansen og får verdens mest 
høythengende forskningspris: Nobelprisen i medisin i 2014.  
Vi kommer tett på forskernes ideer, frustrasjoner og gleder.

I denne boken lærer leseren om deres «indre kart» som gjør 
at de kan orientere seg i verden gjennom historien om en av 
nevrovitenskapens største gjennombrudd og mest interessante 
profiler. 

Om forfatteren: Unni Eikeseth er tidligere vitenskapsjour-
nalist og programleder i NRK. Hun er utdannet kjemiker og 
jobber nå ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.  
Hun har skrevet flere populærvitenskapelige bøker for både 
barn og voksne.

Hvordan May-Britt og Edvard Moser løste en av vitenskapens store gåter

978-82-419-1237-5 
379,– (INNB.)
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Historier om redning, håp og avskjed

LIVREDDEREN OG DØDEN

Den dramatiske hverdagen til en anestesilege i helikoptertjeneste i 
luftambulansen.

Øyvind Thomassen

Hver dag er mer enn tusen mennesker i beredskap i Norge for 
å rykke ut ved hjerteinfarkt, trafikkulykker og fødsler langt fra 
sykehus.

En av dem er helikopterlege Øyvind Thomassen.

Livredderen og døden er en levende skildring av å være profe-
sjonell og menneske i denne jobben. I nærkontakt med døden 
og etterlatte, rå natur og komplisert medisinsk teamarbeid, 
opplever Thomassen klokskap, mot og omsorg.

Forfatteren vil at vi skal ta døden tilbake som en del av livet. 
Da vil det bli lettere å stoppe opp og spørre: Hvordan er det jeg 
lever nå?

Om forfatteren: Øyvind Thomassen (f. 1969) er anestesilege 
med spesialfelt innen akuttmedisin. Han jobber på luftambu-
lansen ved Haukeland sykehus og på Sea King redningshelikop-
ter i Finnmark. Han har doktorgrad innen pasientsikkerhet og 
er mye brukt som foreleser.

Foto: Kim Søderstrøm

978-82-419-1397-6 
379,– (INNB.) ,!7II2E1-jbdjhg!
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EN MUSLIMSK MORS KAMP

Azra Gilani ble et nasjonalt ikon etter kronikken «Muslimske 
mødre, nå må dere våkne!». Nå forteller hun sin historie.

Azra Gilani og Maria Gilani

Dette er en unik fortelling fra innsiden av det pakistanske 
miljøet i Norge. Azra Gilani (67) var blant de første arbeids- 
innvandrerne som kom hit til lands, og hun forteller nådeløst 
ærlig om oppturer, nedturer og utfordringer. Hun mener blant 
annet at nøkkelen til god integrering starter hos kvinnene. 
Denne boken er både en sterk leseopplevelse og en brannfak-
kel inn i den norske integreringsdebatten. 

Dette er boken du bør lese etter To søstre! 

Om forfatterne: Azra Gilani (67) er en sjelden stemme i 
innvandrings- og integreringsdebatten i Norge. Nå har hun 
skrevet bok sammen med sin yngste datter, Maria Gilani (34).

«... til inspirasjon for oss alle, uansett bakgrunn.»  
Statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale

978-82-419-1471-3 
379,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: APRIL
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KVINNEN I ISDALEN

En kvinne ble funnet død og forbrent i Isdalen ved Bergen.  
Det viser seg at hun har operert med en rekke forskjellige identiteter. 

Dennis Zacher Aske

En kvinne blir funnet død og halvveis forbrent i Isdalen ved 
Bergen. Raskt viser det seg at hun har operert med en rekke 
forskjellige identiteter og har vært observert flere steder i lan-
det. Men hvem hun er, hva hun gjorde og om det var drap eller 
selvmord blir aldri avdekket. Historien om «Isdalskvinnen» er 
norgeshistoriens største kriminalgåte.

Dennis Zacher Aske har lenge vært interessert i saken, og fikk 
mulighet til å gå gjennom alle saksdokumenter. Dermed kom 
han tett på politiets etterforskning, helt fram til saken ble hen-
lagt. I denne boken skildrer han politiets grundige etter- 
forskning dag for dag, men også hvordan viktige spor ble  
oversett underveis. Disse sporene etterforsker han selv på nytt.  

Denne boken er en true crime som tar leseren med inn i en 
intens etterforskningsprosess. Den gir et helt nytt bilde av den 
gåtefulle «Isdalskvinnen» – hva hun gjorde i Norge og hvordan 
hun døde. 

Om forfatteren: Dennis Zacher Aske er utdannet jurist, og 
har lang erfaring fra bl.a. analyse- og utredningsarbeid ved 
Universitetet i Stavanger. Han har også bakgrunn som offiser i 
Forsvaret.

«Forfatteren har gjort et enormt etterforskningsarbeid som 
det står stor respekt av. Dette er noe av det mest spennende 
jeg har lest.» (Tidligere mordetterforsker)

«En imponerende bok.» (Gunnar Staalesen)

Nytt lys på Norgeshistoriens største kriminalgåte

978-82-419-1570-3 
379,– (INNB.)
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KROPP OG SINN

SUNN OG FRISK MED  
SENSITIV MAGE

Cecilie Hauge Ågotnes og Mari Eskerud

Har du eller noen du kjenner godt utfordringer med en lite 
samarbeidsvillig mage eller en irritabel tarm? Da er dette 
boken for deg.

Et økende antall mennesker har utfordringer med mageplager 
og irritabel tarm. Dette er den første boken i Norge som tar 
for seg tarmsystemet, IBS og lavFODMAP-dietten på en enkel, 
oversiktlig og samtidig forskningsbasert måte. Det er en bred 
mestringsbok, samtidig som det er en diett- og kokebok tilpas-
set de forskjellige dietthensynene.

Om forfatterne: Cecilie Hauge Ågotnes er blogger og fore-
dragsholder, og har tidligere skrevet flere bøker om irritabel 
tarm og lavFODMAP-dietten. Med seg på laget har hun Mari 
Eskerud, som er autorisert klinisk ernæringsfysiolog. De har 
begge IBS.

En fullstendig guide til kosthold og mestring

KAKER OG DESSERTER 
FOR SENSITIVE MAGER

978-82-419-1352-5 
349,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: JANUAR

978-82-419-1565-9 
379,– (INNB.),!7II2E1-jbfgfj!

«Her får du fantastisk gode oppskrifter på kjente og kjære 
kaker som «Verdens beste», «Hvit dame», sjokoladekake, 
blåbærpai – og alle er tilpasset lavFODMAP-dietten, en 
forskningsbasert diett for deg med sensitiv mage.» 
Fra Kaker og desserter for sensitive mager 
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KROPP OG SINN

HELSEREVOLUSJONEN

En vitenskapelig page-turner som sannsynligvis kommer til å 
forandre livet ditt.

Maria Borelius

Maria Borelius, prisbelønnet vitenskapsjournalist og 
forfatter, var 52 år da hun begynte å føle seg trøtt, sliten og 
pjusk. Hun hadde vondt i ryggen og overgangsalderrelaterte 
plager, og hadde en følelse av at livet snart ville ta slutt. 
Hvorfor? spurte hun seg selv. Det ble starten på en fire år lang 
reise der hun tilfeldigvis oppdaget en helt ny livsstil – den 
antiinflammatoriske. Helserevolusjonen er den fascinerende 
historien om en kunnskapsreise så vel som en livsreise: om 
hvordan en antiinflammatorisk livsstil kan holde deg ung og 
frisk – men også gjøre deg mer harmonisk og lykkelig. Boken er 
like spennende som den er anvendelig, med en rad enkle kurer, 
oppskrifter og tips som hjelper deg til å komme i gang med ditt 
nye, gladere liv.

Om forfatteren: Maria Borelius er en svensk prisbelønt  
vitenskapsjournalist og forfatter av flere populærvitenskapelige  
bøker om medisin og helse. Hun er spaltist i Dagens industri, 
gründer av Stiftelsen Ester og jobber som kommunikasjonsråd-
giver for vitenskapelige institusjoner, legemiddel- og techfore-
tak globalt. Maria har tidligere vært vitenskapsreporter på 
Rapport, programleder og redaktør for vitenskapsprogrammet 
Nova, handelsminister i Sverige og adm.dir. for den globale 
mikrofinansorganisasjonen Hand in Hand International. Hun 
har en fil.kand. i biologi, fysikk og matematikk, samt en mas-
tergrad i vitenskapsjournalistikk. Siden år 2000 har hun bodd i 
Storbritannia.

978-82-419-2057-8 
349,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: APRIL
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«Jeg innser at jeg må gå inn i rollen 
som detektiv for å komme til bunns 

i denne gåten. Ingen forsker har 
tydeligvis hele bildet klart for seg.» 

MARIA BORELIUS

Oversatt av Hilde Sandnes



52 53SAKPROSA
KROPP OG SINN

15 TIPS TIL ET  
STRESSFRITT LIV

Den praktiske håndboken for alle som vil stresse mindre  
i hverdagen.

Karin Isberg

Du kan påvirke stressnivået ditt mer enn du tror. Praktiske og 
konkrete øvelser lærer deg hvordan du kan spare tid og energi, 
få mer ork og glede, sette grenser og si nei, senke kravene til 
deg selv og bli en gladere og mer harmonisk person.

Du lærer hva stress er, hvordan du kan håndtere det og hvordan 
du kan bli kvitt det for godt!

Boken er konkret og rett på sak, og henvender seg til deg som 
opplever stress i forbindelse med jobb, hjem, tid, relasjoner 
eller negativitet.

Om forfatteren: Karin Isberg er livscoach, utdannet i nevro-
vitenskap og positiv psykologi. Metodene hennes bygger på en 
kombinasjon av aktuell forskning og egne erfaringer.

MESTRING AV LIVET  
MED DIABETES

Rundt 30 000 nordmenn har diabetes type 1. Denne boken 
beskriver alt som er viktig å vite om å leve med sykdommen.

Yngvar Christophersen

«Dette manuset lærte meg mer enn jeg kunne drømme om. 
Jeg skulle ønske boken hadde fantes da jeg fikk type 1 som 
15-åring.» Espen (36 år)

Diabetes type 1 krever blodsukkermåling og behandling med 
insulin flere ganger daglig. Denne boken beskriver pedagogisk 
og med konkrete råd hvordan man kan mestre sykdommen og 
samtidig trives i hverdagen. Den er oppdatert på det nyeste 
innen forskning, behandlingsmåter og hjelpemidler.

Boken er nyttig for personer med nyoppdaget type 1, erfarne 
diabetikere, familiemedlemmer og helsepersonell.

Om forfatteren: Yngvar Christophersen er siviløkonom, for-
fatter og foredragsholder. Han har nesten 50 års erfaring med 
diabetes type 1. Han har tidligere skrevet bl.a. en bestselgende 
bok om diabetes, Diabetes for livet (2004). «Glitrende bok om 
diabetes», skrev lege og diabetesforsker Jak Jervell om boken.

Professor Kristian F. Hanssen har vært medisinsk rådgiver for 
boken.

Type 1

978-82-419-2054-7 
299,– (INNB.)
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MAT OG DRIKKE

POKE!

Glem sushi! Nå er poke den nye trenden.

Oskar Sellin og Helle Øder Valebrokk

Det dukker stadig opp nye steder i USA og Europa hvor du får 
servert den klassiske hawaiiske gatematen poke, eller poke 
bowl, som oftest består av fisk, ris og grønnsaker. Også i Norge 
har retten blitt en «snakkis», og blir blant annet solgt på Kiwi 
og Meny.

I denne boka får du lekre oppskrifter og forklaringer til hvordan 
du selv kan lage retten. Det er sunt, godt og innmari enkelt!

Om forfatterne: Med sine karakteristiske food trucks har 
Oskar Sellin gledet nordmenn med poke bowls siden som-
meren 2016. Nå har han også startet sin egen poke-restaurant 
på Bislett i Oslo. Han har skrevet denne boka sammen med 
matskribent og -blogger Helle Øder Valebrokk.

Fargerik gatemat fra Hawaii

50

978-82-419-1495-9 
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DØNN GRØNN

Lær å lage mat som er like rik på god smak som på næringsstoffer.

Sara Chacko

Energikuler, smoothieskåler, rå burgere og chiapudding  
– vi oppdager stadig nye måter å lage sunn, plantebasert mat på. 
Mat som er en fryd for både kropp, sjel og miljø, rik på nærings-
stoffer og uten raffinert sukker, kumelk eller hvetemel.

Sara Chacko har lang erfaring fra kostholdsbransjen, og elsker 
å eksperimentere med nye og helsebringende råvarer. Kakene 
hun lager har et næringsinnhold som gjør at de like gjerne kan 
spises til middag som til dessert.

Sara er også urteekspert, og i tillegg til de over hundre oppskrif-
tene, inneholder boka også hennes beste tips til hvordan du kan 
holde deg frisk og forebygge og lindre helseplager ved hjelp av 
urter og andre medisinplanter som f.eks. gurkemeie og chaga.

Om forfatteren: Sara Chacko er kostholdsveileder, foredrags-
holder og blogger. Hun har tidligere utgitt blant annet best-
selgeren Supermat sammen med Trine Berge.

TAPAS PÅ NORSK

Bestselgende tapasklassiker i ny og utvidet utgave!

Helena Neraal

Miks gode norske råvarer med spansk mattradisjon, og du får 
de lekreste tapas du kan tenke deg!
 
I Tapas på norsk deler vertshuseier Helena Neraal sine aller 
beste oppskrifter med deg.
 
Rettene er laget av urnorske råvarer som elg, hjort og laks, 
ledsaget av sauser, marmelader og chutneys – mange av dem 
basert på smaker fra skogen. Her er dessuten tapas med reker, 
krabbe, kamskjell og fersk fisk, og forslag til menyer.
 
I denne reviderte utgaven av kokebok-klassikeren er det også 
flere nye oppskrifter.

Om forfatteren: Helena Neraal driver det tradisjonsrike  
vertshuset Vita Älgen i Åmotfors i Värmland. For boken  
Elg & Co vant hun sølv i den internasjonale Gourmand Awards.

Norske tapasfavoritter – med råvarer fra sjø til skogEnkelt, naturlig og næringsrikt

978-82-491-3076-4 
249,– (INNB.)
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NÅR EN MAMMA BLIR FØDT

Den ultimate boken for deg som venter barn.

Nina Maaø-Ruden

Når man skal føde for første gang, er det tusen ting man lurer 
på. Hvordan føles det å føde? Hvordan merker jeg at fødselen 
er i gang? Blir det uutholdelig vondt? Hva kan jeg gjøre for at 
fødselen skal bli best mulig? Hva kan gå galt? Dette var bare 
noe av det fembarnsmor Nina Maaø-Ruden bekymret seg for da 
hun gikk gravid med førstemann. Hun leste alt hun kom over 
av bøker og på nett om svangerskap og fødsler, men savnet de 
personlige, ekte beskrivelsene av hva som ventet henne.

Nå har hun skrevet den ultimate boken for deg som skal bli 
mamma. Her møter du en rekke åpenhjertige kvinner som deler 
sine fødselserfaringer på godt og vondt, slik at du skal få en best 
mulig opplevelse av det å føde, og vite at du ikke er alene med 
det du lurer på.

Om forfatteren: Nina Maaø-Ruden er forfatter, blogger 
på smabarnsforeldre.no og driver en populær idébank for 
småbarnsforeldre: https://www.facebook.com/smabarnsforeldre/.  
I tillegg er hun mor til fem. 

PENGER SOM VARER LENGER

Hender det du lurer på hvor det blir av alle pengene? Skulle du 
ønske du hadde mer til overs, så du kunne oppleve mindre stress 

og større frihet i hverdagen?

Henriette W. Quanvik og Beate Willumsen

Alle kan få pengene til å strekke lenger ved å bli mer bevisst 
egne vaner og rutiner i det daglige. Med både humor og alvor 
gir vi mange eksempler på hvordan du med enkle grep kan 
spare titusenvis av kroner i året. 

Vi gir også helt konkrete tips om hvordan du kan få oversikt 
over pengebruken og fordele pengene dine på en smartere 
måte. Til slutt viser vi hvordan du med enkle metoder kan få 
sparepengene dine til å formere seg. La deg inspirere til å ta 
kontroll over økonomien – en gang for alle! 

Om forfatterne: Henriette W. Quanvik er forfatter, gründer og 
hobbyinvestor med en bachelor i økonomi og administrasjon. 
Henriette elsker statistikk og er dyktig på å planlegge og sette 
ting i system. Hun vet hva det vil si å tjene godt, kjøpe seg fri, 
sløse mye – og hvordan sette en stopper for det. 

Beate Willumsen er gründer, kunstner og prisbelønnet fotograf 
som hoppet av sin trygge og godt betalte jobb for noen år til-
bake. Beate er ekspert på å utnytte rester og pengene sine. Hun 
har vært gjennom skilsmisse og alvorlig sykdom, og har lært 
seg å måtte klare seg med lite – og komme godt ut av det. 

«Penger som varer lenger er et friskt pust av en økonomibok 
som både inspirerer og motiverer til å ta tak for å gjøre det 
beste ut økonomien og livet. Alle burde lese denne boken!»  
aksjebloggen.com

Et rikere liv!

978-82-419-1593-2 
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VELSMAKENDE  
VILLE VEKSTER

ØKONOMI PÅ 30 SEKUNDER
Anna-Elise TorkelsenDonald Marron

Oppfølger til bestelgeren Spiselige ville vekster.

I denne hendige lommeguiden presenteres mer enn 40 spise-
lige planter du kan sanke fra naturens spiskammer. I forrige 
bok, Spiselige ville vekster, ble bladgrønnsaker til matauk presen-
tert. Denne gangen tar forfatteren for seg de plantene som 
brukes til matpynt, som krydder samt teplanter.

Alle vekstene er naturtro illustrert og har en faktatekst med 
kjennetegn, voksested, sanketid, hvilke deler av planten du kan 
bruke og hvordan du kan bruke den. I tillegg er det gjort plass 
til forvekslingsarter og giftige arter slik at disse kan unngås. 
Boka gir også tips og råd om hvor du har lov å plukke og kon-
servering og bruk av fangsten.

Om forfatteren: Anna-Elise Torkelsen er norsk botani-
ker, cand.real. med hovedfag i botanikk og konservator ved 
Botanisk hage og museum i Oslo 1985–2000. Hun arbeider 
med opplysning om sopp og andre nyttevekster, er mangeårig 
daglig leder i Nyttevekstforeningen, har skrevet flere sopp- og 
nyttevekstbøker og holder foredrag og kurs rundt temaet.

Illustrert av Hermod Karlsen.

Tidenes mest leseverdige og effektive guide til økonomisk 
teori? Internasjonal bestselger. 

I Økonomi på 30 sekunder presenteres de 50 viktigste økono-
miske teoriene på et halvt minutt ved hjelp av kun to sider, 300 
ord og ett bilde. Økonomi vil plutselig bli langt morsommere 
og gi mye mer mening, samtidig som du får stifte bekjentskap 
med grunnleggerne av moderne økonomi, som Adam Smith, 
David Ricardo og Alfred Marshall. Fra marxisme til merkanti-
lisme, samt alt der imellom – dette er det ultimate lynkurset i 
økonomisk teori.

Om forfatteren: Redaktør Donald Marron er gjesteprofessor 
ved Georgetown Public Policy Institute i Washington DC, der 
han underviser i offentlig finans og mikroøkonomi. Han har hatt 
en vidtfavnende karriere som professor, konsulent og entre- 
prenør, og i perioden fra 2002 til 2009 fungerte han i ulike  
seniorstillinger og som rådgiver for Kongressen og Det hvite hus.

De 50 mest tankevekkende økonomiske teoriene, 
alle forklart på et halvt minutt

SPISELIGE VILLE  
VEKSTER

978-82-331-2009-2 
99,– (SPIRAL)

DEN LILLE BOKEN OM 
BÆR

978-82-817-3641-2 
99,– (SPIRAL)

PÅ FUGLEBRETTET

978-82-817-3488-3 
99,– (SPIRAL)

10 MATSOPPER

978-82-817-3408-1 
99,– (SPIRAL)

SALTVANNSFISKER

978-82-331-2010-8 
99,– (SPIRAL)

TEORIER PÅ 30 
SEKUNDER

978-82-817-3703-7 
199,– (INNB.)

FILOSOFI PÅ 30 
SEKUNDER

978-82-817-3702-0 
199,– (INNB.)

PSYKOLOGI PÅ 30 
SEKUNDER

978-82-419-1500-0 
199,– (INNB.)

978-82-491-3040-5 
99,– (SPIRAL) ,!7II2E9-bdaeaf!

LANSERINGSMÅNED: MAI
978-82-419-1501-7 
199,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: MARS

,!7II2E1-jbfabh!
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Oversatt av Ann Høydalsnes
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Arnstein Landsem

VÅPEN FRA ANDRE  
VERDENSKRIG

KROPPEN 

Historien om andre verdenskrig fortalt gjennom våpnene  
som avgjorde den.

Historien om andre verdenskrig er ikke bare historien om 
generaler, soldater, motstandsfolk og en rekke menneskeskjeb-
ner. Det er også en historie om våpnene som ble brukt: fly, skip, 
panservogner, artellerivåpen og håndvåpen – som f.eks. Spitfire, 
Tirpitz, Blücher og Luger. Alle var avgjørende for krigens ut-
vikling, og til slutt for hvordan den endte – med atom- 
bomben, selve supervåpenet og dommedagsvåpenet som ut-
slettet hundretusener av japanere. Forfatteren forteller levende 
og detaljert om bruken av 25 ulike våpen, og boken er gjennom- 
illustrert med historiske fotografier og tekniske illustrasjoner.

Om forfatteren: Arnstein Landsem er journalist og har tidlig-
ere utgitt flere bøker om biler. Han er opprinnelig fra Mosjøen, 
men er i dag bosatt i Trøndelag.

Visuell guide til menneskekroppen som er velegnet for 
både studenter og hjemmebiblioteket.

Boken utforsker og beskriver hele kroppsstrukturen og alle 
funksjonene som til sammen utgjør et menneske: skjelettet, 
musklene og huden, sirkulasjonssystemet, åndedrettet, 
fordøyelsen og nervesystemet. I tillegg gir boken oss utførlig 
kunnskap om hvordan de indre organene inngår i et avgjørende 
samarbeid med hjernen.

Boken inneholder mer enn 500 detaljerte anatomiske illustra- 
sjoner i farger, ledsaget av kortfattede beskrivelser og bilde- 
tekster om kroppens komplekse funksjoner.

Terje Karlung

DEN STORE QUIZBOKEN

TOPPTURER I NORGE

Vårens mest omfattende quizbok.

Dette er quizboken for alle anledninger – for de som vil hygge 
seg med noen spørsmål blant venner i lystig lag, en spørre-
bok for familien på hytta eller en bok for de litt mer erfarne 
quizzerne.

* Hele 5000 spørsmål!
* En bok å bryne seg på
* En bok til å lære av
* En bok som trigger konkurranseinstinktet
* Spørsmål om alt mellom himmel og jord

Bli med på toppturer i hele Norge!

En praktisk bok med turbeskrivelser og kart med inntegnede 
ruter til hele 100 topper i hele Norge, fra sør til nord. Du finner 
også nyttig informasjon om overnatting og transport m.m., 
og tips til andre severdigheter og turforslag i samme område. 
Turene egner seg for ulike årstider, og du får også informasjon 
om hva de ulike turene krever av utstyr og hvilken årstid de 
egner seg for. Turene har ulik vanskelighetsgrad, men passer 
for alle turglade i vanlig god form. 

Om forfatteren: Terje Karlung har i en årrekke reist Norge på 
kryss og tvers og kjenner landet bedre enn de fleste, både som 
turist og yrkesperson. Gjennom sitt daglige virke i Innovasjon 
Norges reiselivsavdeling, besitter han en unik kunnskap om 
Norges naturperler og besøksmål. Han er også et ivrig frilufts-
menneske med en rekke toppturer bak seg.

5000 spørsmål
Anatomisk atlas

978-82-491-3072-6 
199,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: MAI

,!7II2E9-bdahcg!

978-82-491-3063-4 
399,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: JULI

,!7II2E9-bdagde!

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

LANSERINGSMÅNED: MARS

978-82-419-1642-7 
199,– (POCKET) ,!7II2E1-jbgech!

LANSERINGSMÅNED: FEBRUAR

Oversatt av Trude Monssen
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isbn 978-82-419-1240-5
www.vigmostadbjorke.no

Den norskbygde tråleren Thunder er verdens mest 
kjente piratskip, etterlyst på alle hav for rovfiske 
og miljøkriminalitet. Ingen vet med sikkerhet hvem 
som styrer eller eier tråleren, og ingen har hittil 
klart å stanse den. 

Den unge kaptein Peter Hammarstedt i miljø
organisasjonen Sea Shepherd er på tokt i Antarktis 
da han plutselig får øye på Thunder. Skipene befinner 
seg i et av verdens mest avsides liggende havområder, 
femten dager fra nærmeste havn. Men han bestem
mer seg for å ta opp jakten. 

Vinneren vil bli den som har mest mat, drivstoff 
og utholdenhet. På land følger en hemmelig Interpol 
operasjon dramaet på havet fra time til time.

Jakten på Thunder er en medrivende dyphavsthriller. 
Forfatterne følger den intense nervekampen mellom 
de to skipenes kapteiner, samtidig som de tar opp 
jakten på mafiaens bakmenn. Vi får innblikk i en 
verden av enorm fortjeneste og skjulte eiere, mafia 
og rovdrift på mennesker og natur.

JAKTEN
PÅ 

THUNDER
Eskil Engdal og K

jetil Sæ
ter

Eskil Engdal og K
jetil Sæ

ter

JAK TE N PÅ 
T HUNDE R
Eskil Engdal og Kjetil SæterEskil Engdal og Kjetil Sæter

Eskil Engdal har arbeidet i Dagens 
Næringsliv i mer enn 20 år. Han fikk 
skup-prisen i 2001, International 
Reporter’s Journalism Award i 2012 
og Gullpennen i 2013. Engdal har 
utgitt flere kritikerroste bøker.

Kjetil Sæter har vært journalist i 
Aftenposten, Finansavisen og er nå 
i Dagens Næringsliv. For sitt arbeid 
har han fått blant annet skup-prisen 
(2011) og to skup-diplomer (2007 og 
2010). Han fikk Schibsteds journa-
listpris i 2008 og har tidligere utgitt 
den kritikerroste boken Svindel uten 
grenser.
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«Havdyp thriller fra  
kaldblodig virkelighet.» 

fredrik wandrup | Dagbladet
 

«Et av årets viktigste bidrag til  
norsk dokumentarlitteratur.» 
sindre hovdenakk | vg 

 
«Gravende journalistikk  

på sitt aller beste.»   
fartein horgar | Adresseavisen

 

«Spennende som en thriller.»
fartein horgar | Adresseavisen

 

 

«De drevne journalistene Eskil Engdal og Kjetil Sæter 
bruker thrillerens form og språk når de formidler kamp
en mot de mystiske rovfiskerne. … Jakten på Thunder  
er en perfekt journalistisk fortelling … en blanding av 
spenningsroman med alle dens litterære virkemidler  
og reiseskildring av den gode, gamle sorten.» 
fredrik wandrup | Dagbladet

«Et glimrende eksempel på litterær 
dokumentarisme av beste kvalitet.»

sindre hovdenakk | vg

«Å bli sjøsyk av en bok er en 
overdrivelse. Men det suger i 
magen etter bare noen sider.» 
anders hellberg | Effekt

Peter Hammarstedt kjenner 
adrenalinet jage gjennom kroppen, 
småløper ned på dekk for å ta bildet 
han har drømt om, ved rekka med 
Interpol-etterlysningen i hånden  
og Thunder i bakgrunnen.

Så gir han ordre om å holde  
avstand på en halv nautisk mil  
til Thunder. Han vil ikke gå for  
nær, men samtidig være nær nok  
til å reagere raskt hvis skipet  
endrer kurs.

Før han går ned i kapteins lugaren, 
blar Hammarstedt opp skipsloggen, 
lener seg over den og skriver:  
«Hot pursuit begins.» 

Fra boken 

Peter Hammarstedt kjenner 
adrenalinet jage gjennom kroppen, 
småløper ned på dekk for å ta bildet 
han har drømt om, ved rekka med 
Interpol-etterlysningen i hånden  
og Thunder i bakgrunnen.

Så gir han ordre om å holde  
avstand på en halv nautisk mil  
til Thunder. Han vil ikke gå for  
nær, men samtidig være nær nok  
til å reagere raskt hvis skipet  
endrer kurs.

Før han går ned i kapteins lugaren, 
blar Hammarstedt opp skipsloggen, 
lener seg over den og skriver:  
«Hot pursuit begins.» 

Fra boken 

«Som researcharbeid er  
Jakten på Thunder et mesterverk, 

på grensen til kunst.»  
bjarne riiser gundersen

Morgenbladet
 

TO STORE OMVELTNINGER I

sendte både Russlands og verdens historie i en helt ny 
og uforutsett retning. I mars falt Romanov- dynastiet, 
som hadde regjert riket i over 300 år. I november 
gjennomførte bolsjevikene – en målbevisst fraksjon i 
det russiske sosialdemokratiske partiet – et stats kupp 
som veltet den midlertidige regjeringen. Under Vladimir 
Lenins ledelse innførte de et diktatur med maktmonopol 
som ideologisk hovedprinsipp.

Om dette høydramatiske året, som ikke kan forstås 
uten at man samtidig berører både årsakene og de 
enorme historiske konsekvensene, har Per Egil Hegge 
skrevet en medrivende beretning.

20 mm145 mm 145 mm

ISBN 978-82-419-1477-5

www.vigmostadbjorke.no

,!7II2E1-jbehhf!

PER EGIL HEGGE (f. 1940) er 
norsk journalist og redaktør, ansatt 
i Aftenposten fra 1962 til 2005, hvor 
han bl.a. var redaktør av A-magasinet 
1984–88 og kulturredaktør 1993–98. 
Han har også vært avisens 
utenrikskorrespondent i London, 
Moskva og Washington. Hegge har 
utgitt � ere biogra� er, debattbøker 
og bøker om språk.

FORFATTERFOTO: EGIL KORSAGER
OMSLAG: ØYSTEIN VIDNES

110 mm

JAKTEN PÅ THUNDER
978-82-419-1650-2
169,–

RUSSLAND 1917
978-82-419-1651-9
169,–

URTER
Opal Streisand

Gjennomillustrert urtebok som tar for seg både urte-
nes spennende kulturhistorie og konkrete tips og råd til 
hvordan man kan bruke dem for å holde seg frisk og kurere 
helseplager.

Bli med inn i urtenes magiske verden! I denne boken blir du 
kjent med 40 utvalgte urter og deres helbredende egenskaper.

Lær hvordan du kan bruke dem for å lindre, helbrede og 
beskytte. For eksempel kan ginkgo bedre hukommelsen og din 
kognitive funksjon, isop lindrer muskelsmerter og sitronmelisse 
gjør underverker for humøret og ditt mentale velvære.

Utsøkte bilder av urtene og beskrivelser av deres kulturhistorie 
og unike medisinske egenskaper viser deg hvordan urtene kan 
berike livet ditt hvis du lar dem åpenbare sine hemmeligheter 
for deg.

Om forfatteren: Bokens forord er ved Brigitte Mars, som er 
urteekspert og ernæringskonsulent på feltet naturlig helse. 
Hun underviser i urtemedisin ved Naropa University i USA og 
ved School of Health Mastery på Island, og har sin egen blogg i 
Huffington Post og Care2.

KRYSTALLER

978-82-491-3046-7 
149,– (INNB.)

Nyh
et!

Oversatt av Trude Monssen

978-82-491-3065-8 
149,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: APRIL
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HVEM HAR TATT PØLSENE?
Lars Mæhle og Odd Henning Skyllingstad (ill.)

En nyskapende serie som umiddelbart ble en suksess!

Kråkeslottet barnehage er ute på tur, og barna gleder seg til 
å grille pølser. Men mens de leker i solskinnet, forsvinner 
pølsepakka! Hvem kan ha stukket av med den? Er det et  
fryktelig pølsesultent monster som lurer ute i skogen?

Mysteriene i Kråkeslottet barnehage er en sjarmerende 
serie med minikrim for barn mellom 3 og 6 år. Leon og Live, 
Kråkeslottet barnehages egne detektiver, løser gåter som alle 
barn vil kunne kjenne igjen. Velkommen til Kråkeslottet barne-
hage, et sted fullt av hverdagsmysterier, saft og boller!

Om forfatteren: Lars Mæhle (f. 1971) har skrevet flere bøker 
for barn og ungdom. Hans store gjennombrudd kom i 2009 
med fantasyromanen Landet under isen. 

Om illustratøren: Odd Henning Skyllingstad (f. 1978) er en 
erfaren tegneserieskaper og illustratør. Han vant Sproingprisen 
for serien Børre er død, og er kjent for seriene om frosken Kol-
bein. Skyllingstad arbeider også som bibliotekar ved Serieteket 
i Oslo.

HVEM HAR TATT 
BRILLENE?

978-82-934-7322-0 
199,– (INNB.)

HVEM GIKK MED 
UTESKO INNE?

978-82-934-7323-7 
199,– (INNB.)

HVEM ER  
BOLLETYVEN?

978-82-934-7358-9 
199,– (INNB.)

HVOR BLE DET AV 
SOKKENE?

978-82-934-7349-7 
199,– (INNB.)

978-82-419-1604-5 
199,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: FEBRUAR

,!7II2E1-jbgaef!

Barnehagekrim - Mysteriene i Kråkeslottet 
barnehage
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ROTTEFANGEREN FRA SORØ
Gaute Heivoll og John Kenn Mortensen (ill.)

Hver søndag etter gudstjenesten sniker Siful seg ned i den 
hemmelige gangen fra bak orgelet og ned under kirkegården, der 
vennen Estragon bor i en kiste. Estragon er løgnaktig og grisk og 
nesten blind – men historiene han forteller er ulikt noe annet. 
Med Siful som lydhørt publikum forteller han om den gangen 
han tok tjeneste som rottefanger hos begravelsesagenten  
Glambek, en mann like pengeglad og nedrig som Estragon selv.

Rottefangeren fra Sorø er første bok i allalderserien Estragons 
historier fra en av våre mest profilerte samtidsforfattere. Boken 
illustreres av den prisvinnende danske illustratøren John Kenn 
Mortensen.

Om forfatteren: Den prisvinnende forfatteren Gaute Heivoll  
ble født i 1978 og debuterte i 2002 med samlingen Liten dan-
sende gutt. Heivoll fikk sitt store gjennombrudd med Før jeg 
brenner ned i 2010, og har senere skrevet en rekke bøker for 
både barn og voksne.

Om illustratøren: Den danske illustratøren John Kenn 
Mortensen ble født i 1978. Når han ikke skriver og regisserer 
barneprogrammer for TV, tegner han monstre i alle former. 
Han er blitt kjent for sitt groteske univers, og har blant annet 
illustrert danske utgaver av Roald Dahl og Neil Gaimans bøker.

Mørk humor og tidløs fabel fra Gaute Heivoll!

978-82-419-1566-6 
299,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: MARS

,!7II2E1-jbfggg!

Estragons første historie 
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ISADORA MÅNEBLOMST 
FEIRER BURSDAG  

ISADORA MÅNEBLOMST 
PÅ BALLETT

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 nattemør-
ket, svarte ballettskjørt, solskinn og den trofaste Rosa Kanin.

Om forfatteren: Harriet Muncaster er forfatter og illustratør 
av flere barnebøker. Hun er utdannet ved Norwich University 
College of the Arts og Cambridge School of Arts og bor i Eng- 
land med familien.

Lettleste bursdagsgaver  
– perfekt for jenter med guts!

EVENTYR OM NATTEN
Kitty Crowther

Eventyr om natten er en lun og vakker bok som passer perfekt 
på sengekanten. «Fortell meg tre eventyr, vær så snill, vær så 
snill», sa Lille Bjørn. «Tre eventyr!» sa Mor Bjørn. Det er senge- 
tid, og Lille Bjørn krever tre godnattfortellinger av sin mor. 
Først hører Lille Bjørn om nattvaktmannen, som bor i skogen 
og sørger for at alle dyr går i seng. Den andre historien handler 
om den modige jenta Zhora, som ser etter skogens deiligste 
bjørnebær. I den tredje historien møter vi Bo, den lille mannen 
med vinterfrakken som aldri blir varm og ofte er søvnløs. 

Den opprinnelige utgaven av denne boka ble utgitt av det 
svenske forlaget Lilla Piratförlaget, og ble oversatt til svensk 
av forfatter Ulf Stark, som døde i juni 2017. Dette er en fargerik 
bildebok fra Kitty Crowthers magiske verden. Til norsk ved Gro 
Dahle.

Om forfatteren: Kitty Crowther (f. 1970) er en belgisk 
barnebokforfatter og illustratør som særlig har arbeidet med 
bildebøker. I 2010 mottok hun den prestisjefylte ALMA-prisen. 
Crowthers bildebøker blander realistisk alvor og eventyr med 
psykologisk dybde.

Om oversetteren: Gro Dahle (f. 1962) er en prisbelønnet for-
fatter. Hun er en av våre mest sentrale lyrikere, og har skrevet 
bøker i mange sjangre. Som barnebokforfatter er hun tematisk 
uredd og banebrytende.

Isadora Måneblomst 3 og 4 

Fra ALMA-prisvinneren Kitty Crowther.

978-82-419-1601-4 
199,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: MARS
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ISADORA MÅNEBLOMST 
PÅ CAMPINGTUR

978-82-419-1480-5 
199,– (INNB.)

ISADORA MÅNEBLOMST 
BEGYNNER PÅ SKOLEN

978-82-419-1479-9 
199,– (INNB.)

ISADORA MÅNEBLOMST 
FEIRER BURSDAG

978-82-419-1485-0 
149,– (INNB.)

ISADORA MÅNEBLOMST 
PÅ BALLETT

978-82-419-1486-7 
149,– (INNB.)

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

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

«Sjarmerende og morsomt.»
School Library Journal

Oversatt av Hilde Lyng

Oversatt av Hilde Lyng
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EN PUSETE HISTORIE
Dav Pilkey

Arvtakeren til Kaptein Supertruse: Halvt hund, halvt  
menneske, helt sjef!

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

Tredje bok om Hundemannen – enda sjefere!

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

Hundemannen 3

978-82-419-1621-2 
199,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: FEBRUAR
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HUNDEMANNEN 1 – 
HUNDEMANNEN

978-82-419-1389-1 
149,– (INNB.)

HUNDEMANNEN 2 –  
I FRI DRESSUR

978-82-419-1511-6 
249,– (INNB.)

«Til å le seg i hjel av!»
School Library Journal

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

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn
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KAPTEIN SUPERTRUSE  
OG DE DRITTLEIE DOENE

Dav Pilkey

Den bestselgende serien – endelig i farger!

Georg og Harald ødelegger hele opplegget til skolens opp- 
finnerkonkurranse, akkurat som året før. I tillegg, uten at de 
egentlig er klar over hva de gjør, lager de en hel hær av onde, 
slemme, fæle og drittleie doer som vil ta over verdens- 
herredømmet. Hvem kan stoppe de nifse doene?

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

Kaptein Supertruse 2 Hilo 2

HILO REDDER ABSOLUTT 
HELE VERDEN

Judd Winick

E.T. møter Tommy og Tigern i disse elleville tegneserie- 
romanene. Perfekt for fans av Kaptein Supertruse!

Hilo er akkurat i ferd med å venne seg til livet på jorda når 
merkelige portaler begynner å åpne seg rundt omkring i byen. 
Og ut av portalene kommer de merkeligste skapninger. Men 
det skal mer til enn en enorm mutantkylling, en vikingflodhest, 
en magisk kattekriger og noen millioner drapsgrønnsaker for å 
stoppe Team Hilo … Eller!?!

Gå ikke glipp av andre bok i denne nye serien med tegneserie- 
romaner: varm, gjenkjennelig og ustyrtelig morsom!

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

978-82-419-1624-3 
249,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: FEBRUAR

,!7II2E1-jbgced! 978-82-419-1476-8 
199,– (INNB.) ,!7II2E1-jbehgi!

LANSERINGSMÅNED: FEBRUAR

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

HILO 1 – GUTTEN SOM 
STYRTET TIL JORDA

978-82-516-8631-0 
199,– (INNB.)

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 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 PROFESSOR 
BÆSJEBLEIES FARLIGE 
FELLE

978-82-516-8159-9 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG HEBBE 
HUNDETRUSES 
HORRIBLE HERJINGER

978-82-516-8706-5 
249,– (INNB.)

KAPTEIN SUPERTRUSE 
OG DE RAMPETE 
ROBOTENE 

978-82-516-6268-0 
249,– (INNB.)

978-82-516-5874-4 
99,– (POCKET)

«… har alle de rette elementene en slik serie trenger for å lykkes.»
Serienett.no

«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

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn Oversatt av Morten Hansen



78 BARN OG UNGDOM 79

PROFETIEN
Maggie Stiefvater

En av tidenes aller mest solgte og kritikerroste slukeserie 
for ungdom – endelig på norsk!

Hvis du kysser ditt livs kjærlighet, vil han dø.

Hvert år står Blue sammen med sin klarsynte mor på 
kirkegården mens de som snart skal dø gis til kjenne. Blue 
ser dem aldri selv. Men i år kommer en skygge ut av mørket 
og snakker til henne. Dette er året da alt i Blues liv forandres. 
Dette er året hun dras inn i ravneguttenes verden. Dette er året 
hun vil oppdage at magi virkelig eksisterer. Og dette er året 
hun blir forelsket.

Ravnekretsen er en urban fantasy på fire bøker med en sterk 
hovedperson, romantikk og spenning. Sommerens store 
leseopplevelse for alle YA-fans.

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

MAGGIE
STIEFVATER

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

MAGGIE
STIEFVATER

Drømmetyvene
Ravnekretsen, bok 2

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

MAGGIE
STIEFVATER

MAGGIE
STIEFVATER

Ravnekretsen, bok 3

mellom
speilene

MAGGIE
STIEFVATER

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

MAGGIE
STIEFVATER

ravnekongen
Ravnekretsen, bok 4

Ravnekretsen 1

Kommende bøker:

978-82-419-1596-3 
199,– (INNB.)

978-82-419-1615-1 
149,– (E-BOK)

LANSERINGSMÅNED: JUNI

,!7II2E1-jbfjgd!

BARN OG UNGDOM
SKJØNNLITTERATUR

DRØMMETYVENE MELLOM SPEILENE RAVNEKONGEN «Mesterlig!»
Kirkus Reviews

«En fortelling om mot og lojalitet som 
blir satt på prøve ... ett hundre prosent 
fengslende.»
Publishers Weekly

«En bok som vil appellere til alle, enten de 
liker fantasy, romantikk eller spenning ... 
potensial til å bli en blockbuster.»
Booklist

Oversatt av Hilde Lyng
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DE DØDES SKIP
Rick Riordan

Norrøne guder slik du aldri tidligere har sett dem – gjør 
deg klar for et vått, vilt og fantastisk eventyr!

Magnus og vennene hans tar båten til Jotunheimen og  
Nivlheims ytterkanter på jakt etter Åsgards største trussel. 
Ragnarok lurer nok en gang rundt hjørnet, og verdens skjebne 
ligger i Magnus’ hender.

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. Dette er tredje og siste bok i 
serien om Magnus Chase.

Om forfatteren: Rick Riordan er forfatter av de kritikerroste 
og prisbelønnede ungdomsseriene Percy Jackson, Kanekrøni-
ken, Gudene fra Olympos og Magnus Chase og gudene fra Ås-
gard. 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.

Magnus Chase og gudene fra Åsgard 3 

978-82-419-1583-3 
299,– (INNB.)

978-82-419-1619-9 
199,– (E-BOK)

LANSERINGSMÅNED: FEBRUAR

,!7II2E1-jbfidd!
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SOMMERSVERDET

978-82-516-8552-8 
299,– (INNB.)

978-82-516-8555-9 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1375-4 
149,– (POCKET)

TORS HAMMER

978-82-516-8554-2 
299,– (INNB.)

978-82-419-1643-4 
199,– (E-BOK)

978-82-516-8553-5 
169,– (POCKET)

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

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

Om Sjelenes bibliotek:
«En nervepirrende og tilfredsstillende avslutning på Riggs’ serie.»
School Library Journal

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

«Det er sjelden at oppfølgeren er bedre enn første bok i en serie … 
Må leses!» 
RT Book Reviews

SJELENES BIBLIOTEK
Ransom Riggs

Siste bok i kulttrilogien om Miss Peregrines merkverdige barn, 
som blander fantasy, spenning og unike historiske fotografier 
i en uforglemmelig leseropplevelse. Tim Burton i bokform!

En gutt med eksepsjonelle evner.
En hær av blodtørstige monstre.
En legendarisk kamp for fremtidens merkverdige barn.

Tiden renner ut for de merkverdige barna. Med en forrykt fiende 
på frifot er Miss Peregrine i fare, og Jacob og Emma må iverk-
sette en dristig redningsoperasjon. På sin reise bakover i tid 
møter de både nye allierte og større farer enn noensinne. Ende-
lig ankommer de slummen Djevelens åker, stedet der skjebnen 
til all verdens merkverdige barn vil avgjøres – en gang for alle.

Om forfatteren: Ransom Riggs (f. 1980) er en amerikansk 
forfatter og filmskaper som er best kjent for trilogien om Miss 
Peregrines merkverdige barn. Han bor i dag i Los Angeles sam-
men med sin kone, forfatteren Tahereh Mafi. 

Tredje bok om Miss Peregrines merkverdige barn 

LANSERINGSMÅNED: MARS

,!7II2E1-jbdhgb!978-82-419-1376-1 
299,– (INNB.)

978-82-419-1569-7 
199,– (E-BOK)

MISS PEREGRINE OG 
ØYAS HEMMELIGHET

978-82-516-5688-7 
299,– (INNB.)

978-82-419-1564-2 
149,– (E-BOK)

978-82-516-5870-6 
149,– (FILMPOCKET)

SPØKELSESBYEN

978-82-419-1281-8 
299,– (INNB.)

978-82-419-1367-9 
149,– (E-BOK)

978-82-419-1384-6 
149,– (POCKET)

Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen
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MARIHØNAS BOK OM  
BLOMSTER OG BÆR

Barnas aller første flora!

Jan-Kåre Øien

Marihønas bok om blomster og bær er barnas aller første flora. 
Boken inspirerer til nysgjerrig utforsking og naturglede! 
Morsomme fakta og herlige tegninger av de vanligste blomster 
og bær. En flora på barns premisser: fokus på sanser og 
grunnleggende begreper. Praktiske turtips finner man også.  
Ta med boken ut på tur!

Om forfatteren: Jan-Kåre Øien (f. 1950) er en anerkjent  
illustratør, tegner og grafiker utdannet ved Statens håndverks- 
og kunstindustriskole. Han har tegnet for aviser og tidsskrifter 
og bidratt i til sammen rundt hundre bøker. Øien er innkjøpt 
av bl.a. Nasjonalgalleriet.

978-82-419-1602-1 
199,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: MAI

,!7II2E1-jbgacb!
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BARNAS BOK OM 
TRÆRNES LIV

Ny bok i bestselgende naturserie!

Barnas bok om trærnes liv handler om trærne i Norge og om hva 
som lever sammen med dem – utenpå og inni. Fugler og insek-
ter – sopp, mose og lav hører med i trærnes liv. 

Vesla Vetlesens naturbøker  har virkelig truffet blink i det nor-
ske bokmarkedet. Varme, nære og gjennomillustrerte bøker for 
nysgjerrige barn. Bøkene åpner barnets øyne for naturen rundt 
dem, samtidig som de voksne lærer sammen med barna.

Om forfatteren: Vesla Vetlesen (f. 1930) er kunstner, journa-
list og politiker. Hun har hatt offentlige verv og var bistands-
minister fra 86–88. Hennes forfatterskap omfatter dokumen-
tarlitteratur og bøker om botanikk. Vetlesen er utdannet fra 
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole.

Samlet opplag:  
42 000 eks.

Vesla Vetlesen

BARNAS BOK  
OM DYRESPOR

978-82-934-7347-3 
279,– (INNB.)

BARNAS BOK  
OM LIVET I FJÆRA

978-82-934-7321-3 
249,– (INNB.)

BARNAS BOK  
OM SMÅKRYP

978-82-934-7338-1 
249,– (INNB.)

978-82-419-1630-4 
279,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: JUNI

,!7II2E1-jbgdae!
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GRØNNE GREIER

Miljøproblemer og løsninger på en helt ny måte. En tegneseriebok 
om natur, klima, miljø og dyr.

Ole Mathismoen og Jenny Jordahl (ill.)

I Grønne Greier opptrer forfatteren og illustratøren selv som 
tegneseriefigurer, og forklarer vanskelige miljøproblemer så 
enkelt som mulig. De viser hvordan natur- og miljøutfordringer 
kan løses.

Grønne Greier har siden våren 2016 prydet baksiden av Aften- 
posten Junior og fått utallige positive tilbakemeldinger. Tegne-
serien inneholder mange ideer til den som har lyst til å gjøre en 
innsats, og forteller om løsninger fra smarte oppfinnere. Jenny 
Jordahl har en unik og humoristisk strek, og Ole Mathismoen 
har jobbet med klima- og miljø i Aftenposten i mer enn 30 år.  
Deres mantra er: Den som kan ting om naturen blir glad i den, 
og den som er glad i naturen er flinkere til å ta vare på den. 
Utgis i samarbeid med Aftenposten Junior. 

Om forfatteren: Ole Mathismoen (f. 1961) er Norges fremste 
miljøjournalist, med flere bøker om miljøvern bak seg. Boken 
Klima – hva skjer ble nominert til Brageprisen. Han har mottatt 
Bergesenprisen og er en kjent person i miljødebatten. Det er få 
som kan mer om saken enn ham.

Om illustratøren: Jenny Jordahl (f. 1989) er illustratør, tegne-
serieskaper, blogger og forfatter. Hun har mottatt Kultur- 
departementets fagbokpris for F-ordet sammen med Madeleine 
Schultz og Marta Breen, og «Årets best tilrettelagte bok» for  
60 damer du skulle ha møtt, skrevet av Marta Breen. Hun står 
også bak tegneserien Livet blant dyrene, og har svært mange 
følgere på Instagram.

Om natur og miljø og sånt

978-82-419-1600-7 
299,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: MAI

,!7II2E1-jbgaah!
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SPØRSMÅL OG SVAR  
OM VERDENSROMMET 
– EN KLAFFEBOK

Katie Daynes

Gøy med verdensrommet – en klaffebok for alle skolebarn!

Hvor i verdensrommet har det vært mennesker?
Hva er en kosmonaut?
Hvorfor kan jeg ikke se stjerner i dagslys?

Med over 60 klaffer svarer denne boken på disse og en rekke 
andre spørsmål om verdensrommet. En kvalitetstittel med 
fargerike illustrasjoner for unge lesere.

Smarte Små

DINOSAURER

MITT JUNIORLEKSIKON  
– KJØRETØY

Angela Weinhold

Peter Nielander

Barnas første bøker om kjøretøy og dinosaurer – i 
kvalitetsserien Smarte små.

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

978-82-419-1620-5 
249,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: MARS

,!7II2E1-jbgcaf!
MITT JUNIORLEKSIKON  
– KJØRETØY

978-82-419-1626-7 
149,– (INNB.)

DINOSAURER

978-82-419-1628-1 
149,– (INNB.)

,!7II2E1-jbgcgh!

,!7II2E1-jbgcib!

LANSERINGSMÅNED: MAI

BARN OG UNGDOM
FAKTABØKER

KLAFFEATLAS

978-82-516-5505-7 
249,– (INNB.)

MIN FØRSTE 
SYKKEL

978-82-516-6243-7 
299,– (INNB.)

FANTASTISKE 
FARGER

978-82-516-8321-0 
299,– (INNB.)

BABYEN VÅR

978-82-516-6173-7 
199,– (INNB.)

KROPPEN VÅR

978-82-516-6266-6 
199,– (INNB.)

LASTEBILER, 
GRAVEMASKINER 
OG TRAKTORER

978-82-516-8547-4 
199,– (INNB.)

GRAVEMASKINER

978-82-516-6240-6 
249,– (INNB.)

MINE FAVORITTDYR

978-82-516-8322-7 
249,– (INNB.)

BARNEHAGEN MIN

978-82-516-6171-3 
199,– (INNB.)

LITEN ELLER STOR?

978-82-516-6267-3 
199,– (INNB.)

OPPDAG KROPPEN!

978-82-516-8546-7 
199,– (INNB.)

BONDEGÅRDEN

978-82-516-6172-0 
129,– (INNB.)

I TRAFIKKEN

978-82-516-8016-5 
129,– (INNB.)

SE HVA JEG KAN! 

978-82-419-1396-9 
129,– (INNB.)

GLAD, SINT, REDD

978-82-516-6174-4 
129,– (INNB.)

SNART BLIR JEG 
FRISK

978-82-516-8017-2 
129,– (INNB.)

Mer enn 50 000 solgte!

Oversatt av Tore Aurstad

Oversatt av Rune Moen

Oversatt av Rune Moen
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MITT STORE REISEATLAS

MITT STORE DYREATLAS

Gjennomillustrert «myldre»-atlas med morsom og lærerik 
informasjon om all verdens dyr – både velkjente dyr og dyr 
du trolig ikke ante eksisterte.

Er du klar for en lang reise der du blir kjent med de fantastiske 
dyrene på planeten vår? I dette flotte dyreatlaset presenteres 
dyrene, land for land, der hvor de holder til. Bli med hele jorda 
rundt – over isbreer, savanner og prærier, gjennom skoger og 
ørkener. Møt edderkoppen som får røde tenner når den blir 
sint, flamingoen med sine fargerike fjær som blir rosa på grunn 
av maten den spiser og lamaen som spytter slim – og mange, 
mange flere!

Gjennomillustrert «myldre»-atlas med morsom og lærerik 
informasjon om alt du kan se og oppleve i 20 storbyer. 

20 uforglemmelige reiser til 20 fantastiske storbyer! Opplev alt 
fra skyskrapere, Brooklyn Bridge, som ble testet av 21 elefan-
ter, og Londons naturhistoriske museum hvor du kan møte en 
Tyrannosaurus rex, til København hvor du kan seile med ekte 
vikinger og Tokyo hvor du kan gå på kattekafé.

I dette flotte atlaset for barn i alle aldre blir du kjent med en 
rekke kjente attraksjoner, tradisjoner og kuriosa, alt illustrert 
med fargerike tegninger. Reis i fantasien – og kanskje etter 
hvert også med venner og familie?

Jorda rundt på 20 storbyer

Jorda rundt med all verdens dyr

PÅ GÅRDEN

MIN ALLER STØRSTE 
DYREBOK

Kom og bli med på en tur til bondegården!

Her får du møte mange forskjellige dyr og være med på spen-
nende eventyr.

Vet du hvordan en ponni skal stelles? Går det virkelig an å gjete 
sauer med helikopter? Hvor får vi egg fra? Hva får vi fra kua? 
Du får alle svarene i denne sprett opp og brett ut-klaffeboka 
om bondegården.

En gigantbok med speil.

En stor og frodig bok for sansene – full av fantasifulle, vennlige 
og fargerike bilder til å ta og se på. Løft flappen, lag knitrelyder, 
kjenn på overflatene og se i speilet samtidig som dere lærer om 
dyr og årstider.

978-82-491-3001-6 
199,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: JANUAR

,!7II2E9-bdaabg!

978-82-491-3002-3 
199,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: JANUAR

,!7II2E9-bdaacd!

978-82-491-3036-8 
149,– (INNB.) ,!7II2E9-bdadgi!

LANSERINGSMÅNED: APRIL

BARN OG UNGDOM
FAKTABØKER

BARN OG UNGDOM
FAKTABØKER

978-82-491-3052-8 
249,– (KARTONERT) ,!7II2E9-bdafci!

LANSERINGSMÅNED: APRIL

Oversatt av Ann Høydalsnes

Oversatt av Ann Høydalsnes

Oversatt av Kari Engen
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KROPPEN DIN

MIN BOK OM MEG  
SOM LITEN

Lær mer om menneskekroppen og de mange fantastiske 
funksjonene den har. Boka er full av flapper og transpa- 
renter som gjør den spennende for små utforskere.

Kroppen både bygger, forsvarer og reparerer seg selv.  
I Kroppen din kan man lære hvordan cellene i kroppen er satt 
sammen, hvordan hjernen ser ut, om gener, hvordan kroppen 
forsvarer seg mot sykdommer og hvorfor søvn er viktig.

Lag et skattkammer som barnet ditt vil ha glede av resten 
av livet.

I denne vakre boka kan dere ta vare på vidunderlige og rike 
minner fra barnets første år. Her er det god plass til å sette  
inn fotografier og skrive egne kommentarer. Boken skjuler  
en mengde artig stoff i form av sprett opp-overraskelser,  
utbrettsdetaljer, småbøker og minigjemmesteder som gjør 
dette albumet helt unikt.

Med denne boka blir det enklere å bevare minnene fra det først 
året. 

978-82-491-3045-0 
199,– (INNB.),!7II2E9-bdaefa!

LANSERINGSMÅNED: MARS

978-82-335-0111-2 
349,– (INNB.),!7II2D3-fabbbc!

LANSERINGSMÅNED: APRIL

Oversatt av Ann Høydalsnes

Oversatt av Ann Høydalsnes

FANTORANGEN,  
MIN DAG

FANTORANGEN  
KLER PÅ SEG

NRK Supers Fantorangen – Norges mest populære kosedyr 
de ti siste årene.

Bli kjent med Fantorangen i denne robuste trilleboken med 
fargesterke og klare tegninger, bitering, runde hjørner og  
koseklut som du enkelt fester i vogn, trille eller bilsete.

Kle på Fantorangen og Eddi med magneter. Hva skal man ha på 
seg når man skal ut og leke, være på stranda eller ute i snøen? 
Utforsk og lek med Fantorangen!

Min første bitebok

Magnetisk moro – med mer enn 30 magneter

FANTORANGEN GÅR 
PÅ DO

978-82-331-2011-5 
149,– (KARTONERT)

FANTORANGEN PUSSER 
TENNENE

978-82-516-9712-5 
149,– (KARTONERT)

,!7II2E9-bdagch!

,!7II2E9-bdagij!

LANSERINGSMÅNED: JUNI

FANTORANGEN,  
MIN DAG

978-82-491-3062-7 
149,– (KARTONERT)

FANTORANGEN  
KLER PÅ SEG

978-82-491-3068-9 
149,– (KARTONERT)

BARN OG UNGDOM
FAKTABØKER
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DEN UTROLIGE BOKA MED 
PÆRELETTE OPPGAVER

Jakob Martin Strid

Gøyal aktivitetsbok basert på bestselgeren Den utrolige 
historien om den kjempestore pæra.

Den store boka med pærelette oppgaver du selv kan løse!

Tell, let, finn, fargelegg, tegn, sammenlign og kos deg, for her er 
det timevis med moro sammen med Mitcho og Sebastian.

Om forfatteren: Jakob Martin Strid (f. 1972) er en dansk 
tegneserieskaper, barnebokforfatter og illustratør. Strids serier 
og bøker er preget av både sprudlende og underfundig fantasi. 
Han fikk Gyldendals barnebokpris i 2012, og er aller mest kjent 
for Den utrolige historien om den kjempestore pæra og Mustafas 
kiosk.

MIMBO JIMBO 
BYGGER ET 
FYRTÅRN

978-82-419-1330-3 
199,– (INNB.)

MUSTAFAS KIOSK

978-82-516-1832-8 
249,– (INNB.)

MIMBO JIMBO 
OG DEN LANGE 
VINTEREN

978-82-516-8641-9 
199,– (INNB.)

MIMBO JIMBO  
BESØKER EN VENN

978-82-516-8292-3 
129,– (INNB.)

978-82-419-1652-6 
89,– (HEFTET)

LANSERINGSMÅNED: MARS

,!7II2E1-jbgfcg!

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER                  

DEN UTROLIGE 
HISTORIEN OM 
DEN KJEMPESTORE 
PÆRA

978-82-516-6141-6 
299,– (INNB.)

MORMORS GEBISS

978-82-419-1395-2 
199,– (INNB.)

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn

DING! DONG!  
LA OSS LEKE!

DET KAN EG OGSÅ,  
POPPELOPPANE

Peppa bor sammen med mamma og pappa og lillebroren 
Georg. Hun elsker å leke og være sammen med familien 
sin og vennene sine, og ikke minst å hoppe opp og ned i 
gjørmete pytter.

I denne søte lydboken har Peppa invitert alle vennene sine på 
piknik. Når det begynner å regne, blir Peppa litt nervøs for at 
de ikke skal komme. Men så ringer det på døren … Trykk på de 
seks lydknappene og gi lyd til piknikdagen!

Endelig bok om de populære Poppeloppane!

Kan du gjøre det samme som Poppeloppane? Les boka og finn 
det ut. En leken overskuddsbok man kan lese om og om igjen.

Peppa Gris

978-82-491-3061-0 
149,– (KARTONERT)

LANSERINGSMÅNED: JUNI

,!7II2E9-bdagba!

978-82-491-3031-3 
149,– (KARTONERT)

LANSERINGSMÅNED: FEBRUAR

,!7II2E9-bdadbd!

Oversatt av Ane Barmen

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn
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LILLE ANNA LEKER  
MED FARGER

Inger og Lasse Sandberg

Lær om fargene i denne superfine pekeboka.

Lille Anna er en svensk prisbelønt barnebokklassiker, som nå 
lanseres i ny drakt. NRK sender jevnlig TV-serien om Lille 
Anna, så både barna og de voksne kjenner henne.

Lille Anna leker med farger er en søt pekebok fra Lille Annas 
univers. En rød handveske, en grønn krokodille eller en blå bil? 
Lær om ti farger og se hvor morsomt Lille Anna har det.

Om forfatteren: Inger Sandberg (f. 1930) er en svensk forfat-
ter. Sandberg er kjent for bøkene om Lille Anna, som har blitt 
oversatt til omkring 30 språk. Bøkene er illustrert av hennes 
mann, Lasse Sandberg, som hun samarbeidet med i over 50 år.

Om illustratøren: Lasse Sandberg (1924–2008) var en svensk 
illustratør og barnebokforfatter. Inger og Lasse har sammen 
laget over hundre barnebøker, er oversatt til en rekke språk og 
er svært populære i blant annet Japan.

DET LILLE SPØKELSET 
LABAN FÅR EN 
LILLESØSTER

978-82-934-7353-4 
149,– (INNB.)

LABOLINAS 
SNUBLEDAG

978-82-934-7352-7 
149,– (INNB.)

LILLE ANNA FEIRER 
BURSDAG

978-82-934-7342-8 
149,– (INNB.)

HER ER LILLE ANNA

978-82-934-7343-5 
149,– (INNB.)

978-82-419-1603-8 
149,– (INNB.),!7II2E1-jbgadi!

LANSERINGSMÅNED: APRIL

EN SKATTKISTE FULL  
AV EVENTYRLIGE HISTORIER

SLIK BLIR DU EN SJØRØVER

Kjente og kjære «guttehistorier» med stor skrift og store, 
flotte illustrasjoner. Tom Sawyer, Robin Hood, Kaptein 
Nemo og Robinson Crusoe for nye generasjoner.

Kan Robin Hood stoppe den slemme sheriffen av Nottingham? 
Vil den berømte forskeren Pierre Aronnax unnslippe kaptein 
Nemo på hans verdensomseiling under havet? Hva vil den 
skøyeraktige Tom Sawyer gjøre når han blir vitne til et mord? 
Og hvordan klarer Robinson Crusoe å overleve når han strand-
er på en øde øy?

Denne rikt illustrerte skattkisten av en bok inneholder fire 
spennende og actionfylte klassikere som garantert vil fenge en 
ny generasjon lesere!

Bli med kaptein Skurkegull i Slik blir du en sjørøver, og 
lær hvordan du blir den tapreste, gladeste, mest sjørøver-
sangsyngende, sjøbeinsettende og ramsalte sjøulken som 
noen gang har levd!

Finn ut hva sjørøverne har på seg under sjørøverdrakten, 
bli med på sjørøverfest, bli kjent på sjørøverskuta, syng en 
sjørøversang, følg skattekartet, finn den nedgravde skatten og 
se om du kan se noe rart i teleskopet!

978-82-491-3035-1 
149,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: MAI

,!7II2E9-bdadfb!

978-82-491-3025-2 
149,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: MARS

,!7II2E9-bdacfc!

Oversatt av Ann Høydalsnes

Oversatt av Dorthe Erichsen
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POCKET

DØDSMERKENE
978-82-419-1649-6
149,–

FORDI DU SER MEG 
978-82-419-1647-2
149,–

KAN VI BARE LATE SOM 
978-82-419-1666-3
149,–

MAGNUS CHASE OG GUDENE FRA 
ÅSGARD 2 - TORS HAMMER 
978-82-419-1643-4
169,–

SOPHIES STORE  
TRAVLE LEKEBOK

«Sophie la girafe» er et av de 
mest kjøpte og populære  
babyleketøyene. 

I denne herlige lekeboka kan de 
aller minste barna titte gjennom 
hull, utforske forskjellige over-
flater, løfte på klaffer og peke på 
morsomme ting.

HVEM SIN BÆSJ ER DET?

Oppfølgeren til bestselgeren 
Hvem sin rumpe er det? 

Kan du gjette hvem sin bæsj det 
er? Løft på klaffen og se om du 
gjettet riktig! Morsom tekst på 
rim, hvor spørsmålene er formu- 
lert som gåter og svarene gjemmer 
seg bak klaffene.

Kan den skyldige være en pus?
Nei, så små kuler lager en … mus.

978-82-491-3057-3 
149,– (INNB.)

LANSERINGSMÅNED: MARS

,!7II2E9-bdafhd!

978-82-491-3058-0 
99,– (KARTONERT),!7II2E9-bdafia!

LANSERINGSMÅNED: MARS

SOPHIES TREKK UT 
KLAFFEN LEKEBOK

978-82-335-0015-3 
149,– (KARTONERT)

HVEM SIN RUMPE ER 
DET?

978-82-516-9724-8 
99,– (KARTONERT)

Oversatt av Hilde Marie Olsen

Oversatt av Vibeke Ekeland Grønn

BARN OG UNGDOM
KJENTE FIGURER                  
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SAKPROSA
BIOGRAFI102

Komme hjem begynner med historien om to 
halvsøstre som bor i hver sin landsby i det 
vestlige Afrika på 1700-tallet, i området vi 

i dag kjenner som Ghana. E�a blir gift med 
en britisk slavehandler. Esi selges som slave 

og sendes til Amerika.  

Vi følger søstrenes etterkommere over 300 år, 
og over to kontinenter. Arven etter slaveriet 
preger generasjonene etter Esi og E�a helt 

frem til nåtiden, som et minne som for alltid 
er skrevet inn i slektens liv. 

«Besnærende og virkelig gripende.»
Washington Post

«Komme hjem er uforlignelig, et panorama 
over slavehandelen og dens etterdønninger.»

Los Angeles Times 

«Frodig, episk.»
New York Magazine

«Enestående … mektig.»
Boston Globe

«Episk … forblø�ende … 
en page-turner.»

Entertainment Weekly

«Forheksende.»
 Minneapolis Star Tribune
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ISBN 978-82-419-1265-8

,!7II2E1-jbcgfi!

Forlaget Vigmostad & Bjørke 
er et stort og voksende forlag 
som gir ut norsk og oversatt 

skjønnlitteratur, krim, 
dokumentar og fakta, samt har 
en bred liste kvalitetsbøker for 

barn og ungdom.

Post og besøksadresse Bergen:
Kanalveien 51, 
5068 Bergen

Post og besøksadresse Oslo:
St. Olavsgate 12, 

0165 Oslo

Tlf: 55 38 88 00
ordre@vigmostadbjorke.no

vigmostadbjorke.no

ISBN 978-82-419-1694-6

,!7II2E1-jbgjeg!


