
GYLDENDAL LITTERATUR
VÅRENS BØKER

SKJØNNLITTERATUR // SAKPROSA // BARN & UNGDOM
2021





Gyldendal litteratur 
Vårens bøker 2021

Skjønnlitteratur  //  Sakprosa  //  Barn & Ungdom



Vårens bøker 2021
ISBN 70714 15 01 653 8

Gyldendal Norsk Forlag AS
Pb 6860 St. Olavs plass
0130 Oslo
Sehesteds gate 4
0164 Oslo

tlf: (47) 22 03 41 00
Fax: (47) 22 03 41 05
E-post: gyldendal@gyldendal.no

Internett: www.gyldendal.no

Printed in Norway
Grafisk produksjon: HG media as
Papir: 130 g Scandia 2000 White
Design: Rune Tollisen
Foto: Gyldendal hvis annet ikke er nevnt.

Vi tar forbehold om prisendringer og utgivelsestidspunkt.



SKJØNNLITTERATUR
• Norske romaner, noveller og lyrikk  8
• Tegneserier  21
• Norsk krim og thriller 22
• Vinduet  27
• Oversatte romaner og noveller  28
• Oversatt krim  45

FAKTA | SAKPROSA
• Historier og biografier  57
• Samtid  59 
• Helse og livsstil  67
• Håndarbeid    79
• Hobby og underholdning  82
• Natur og friluftsliv    87

BARN & UNGDOM
• Høytlesning 0–3 år  91
• Selvlesning 6–9 år  125
• Slukealder  144
• Slukealder tegneserie  156
• Ungdom  163

POCKETSLIPP  171

ANNET
Forfatterregister  180
Tittelregister 181
Kontaktpersoner  184





Skjønnlitteratur



8

Et av de sentrale eposene fra antikken for første gang i 
norsk språkdrakt.

Argonautika er et eventyrlig epos som også er det 
eneste som er bevart fra de 700 årene mellom 
antikkens to aller mest kjente verk innenfor sjangeren, 
nemlig Homers Iliaden og Vergils Aeneiden. I dette 
verket lar den lærde poeten Apollonios Rhodios (3. årh. 
f.Kr.) oss møte den greske helten Jason idet han legger ut 
på havet i skipet Argo, med en rekke gode hjelpere om 
bord, for å hente Det gylne skinn i det barbariske landet 
Kolkhis (det moderne Georgia). I Kolkhis må Jason utføre 
en rekke livsfarlige og monstrøse oppgaver som han får 
i oppdrag av den kolkhiske kongen Aietes. Jason klarer 
alle strabasene takket være hjelp fra kongens datter 
Medeia, som, brennende forelsket, blir med ham tilbake 
til Hellas. Fantastiske heltedåder, overnaturlige monstre, 
magi – og vill kjærlighet, som skal vise seg å bli svært så 
uhellsvanger – alt dette får leseren møte underveis.

S |

Oversetter: Gjendiktet av Ulvhild Anastasia Namtvedt Fauskanger //  
ISBN 9788205538542  //  Kr 429,-  // Lansering medio mars

ARGONAUTIKA
APOLLONIOS RHODIOS
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Romerske dikt er en samling av dikt fra den romerske 
antikken, skrevet av poeter i den litterære sirkelen 
rundt aristokraten Messalla (64 f.Kr.–8 e.Kr.), en av 
Romas høytstående beskyttere av litteratur. Kjærlighet 
og begjær er hovedtematikken i denne høyst unike 
diktsamlingen; her finnes blant annet diktene til Sulpicia 
(født ca. 40 f.Kr.), den eneste kvinnelige dikteren fra den 
romerske antikken som er bevart, og diktene skrevet av 
poeten som skjuler seg bak det gåtefulle pseudonymet 
Lygdamus.

Kjærlighet var et hett politisk tema i tiden diktene 
ble skrevet: Etter at Augustus ble keiser i Romerriket, 
innførte han strenge morallover som innskrenket 
borgernes mulighet til å leve ut sitt kjærlighetsliv som 
man selv ønsket. Hvordan står dette i forhold til synet 
på kjærlighet som kommer til uttrykk i diktsamlingen? 
Kvinnelige og anonyme diktere fra antikken er i liten 
grad blitt bevart, og Sulpicia og Lygdamus er dermed 
viktige representanter for marginaliserte stemmer.

Gjendiktet fra latin av Iris Aasen Brecke. 

S|

ISBN 9788205544031  //  Kr 329,-  // Lansering medio mai

ROMERSKE DIKT
Kjærlighetsdikt fra den romerske antikken.
SULPICIA OG HENNES DIKTERKRETS
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Den fyrste komplette gjendiktinga av Sapfos verk til 
norsk.

Få diktarar – mannlege så vel som kvinnelege – kan 
måle seg med Sapfo (fødd kring 610 f.Kr.) når det gjeld 
påverknad på ettertida. I antikken fylte dikta etter Sapfo 
heile ni papyrusrullar, og ho var sitert og kommentert 
hjå ei rekkje av dåtidas lærde og poetar. Med tida gjekk 
store delar av verket hennar tapt. Dei få strofene vi 
framleis har, lèt oss like fullt ana klangen av ei særeigen 
og kraftfull lyrisk stemme. Fragmenta etter Sapfo skildrar 
erotisk kjærleik, men også familiekjærleik, politikk, 
religion og moral. At Sapfo kom frå øya Lesbos og skildra 
kjærleik mellom kvinner, er bakgrunnen for ordet 
«lesbisk».

Per Esben Myren-Svelstad gjev oss her den fyrste 
komplette gjendiktinga av Sapfo til norsk, inkludert 
dei heilt nye papyrus-funna som vart publiserte i 2004 
og 2014. Denne gjendiktinga har difor med fleire 
fragment som til no ikkje har funnest på norsk. Slik 
opnar gjendiktinga for at Sapfo skal kunna tala til nye 
generasjonar med sin meisterlege og manande poesi.

S |

ISBN 9788205549357  //  Kr 349,-  // Lansering primo mai

FRAGMENT
SAPFO
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Torstein er drevet i eksil på Orknøyene, han herjes av 
hevntanker og ser stadig mot øst, mot Vingulmork som så 
nidingaktig ble røvet fra ham. Og som om det ikke var ille 
nok, sitter nå Ros, hans fars drapsmann, som høvedsmann på 
Torsteins hersegård. Med en kritisk skadet sønn reiser Torstein 
og hans menn til Canterbury, hvor de håper at munkene kan 
helbrede ham, enten frivillig eller med sverdet mot strupen. 
Samtidig pågår kampen om England – den aldrende Svein 
Tjugeskjegg er fast bestemt på å styrte Ethelred og gjøre seg 
selv til hersker over et dansk-engelsk storrike. Torstein vet at 
han nå må velge sine allierte med omhu. Han vet at det blir 
forventet at han kjemper for danekongen og griper engelsk 
land for ham. Han vet også at han er en ettersøkt mann, og 
det blir stadig færre igjen av hans gamle allierte. Torstein 
frykter for tryggheten til sin hustru Sigrid og sønnene.  

Danelovs land, den fjerde boken i Jomsviking-serien, bringer 
leseren inn i de dramatiske årene da England ble herjet av en 
erobring som skulle komme til å forandre historiens gang. Det 
skal bli en krig der daner kjemper mot daner og saksere mot 
saksere, og der en krigsherres lojalitet ikke alltid er til å stole 
på. Torstein skal måtte kjempe for livet. Og han skal, for første 
gang, gå i slag sammen med sin unge sønn.

S|

ISBN 9788205540590  //  Kr 399,-  // Lansering primo april

DANELOVS LAND
Fjerde bok i Jomsviking-serien.
BJØRN ANDREAS BULL-HANSEN
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Menneskets forhold til dimensjonene tid og rom danner 
en tematisk klangbunn i diktene i He Dongs femte 
diktsamling i tospråklig utgave på norsk og kinesisk. 
Diktene undersøker og reflekterer over tilværelse 
og fravær, nærhet og avstand, endring og stillstand. 
Her utforskes også den mulige eksistensen av flere 
dimensjoner ut over den tredimensjonale verden vi 
vanligvis observerer og lever i samspill med. På den ene 
siden utfordrer disse diktene våre vante forestillinger 
om rommet og dets begrensninger, på den andre siden 
søker de også etter en ny forståelse av vår egen romlige 
eksistens og tilhørighet: Hvor er menneskets plass i en 
mangedimensjonal verden? Hvordan vrenges våre ideer 
og følelser om i en slik flerdimensjonal tilværelse? 

I He Dongs dikt oppstår et kontrastfylt samspill mellom 
Østens rike tradisjonelle poetiske billedspråk og 
moderne abstrakt tematikk og formspråk. Diktenes 
natursymbolikk og metaforiske uttrykk preges tydelig av 
forfatterens kinesiske litterære og kulturelle røtter.

S |

Oversetter: Yinni Hu i samarbeid med He Dong //  
ISBN 9788205545816  //  Kr 329,-  // Lansering ultimo januar

MÅNEGLASS
HE DONG
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De stakk seg ut som pionerer i sin samtid på slutten 
av 1800-tallet, men skjulte privatlivet sitt. Bertha 
Torgersen og Hanna Brummenæs er ukjente for de 
fleste, men historien om de to butikkpikene som traff 
hverandre i et hardt og maskulint gruvesamfunn på 
Karmøy, og – ikledd herrehatt og frakk – brøytet seg 
vei inn i mannsdominerte stillinger, er både fantastisk 
og vond. De to overskridende «mannedamene» holdt 
kjærligheten skjult for omverdenen, foretok en uvanlig 
klassereise, men opplevde også elendighet i kjølvannet 
av sine livsvalg.

S|

ISBN 9788205539273  //  Kr 379,-  // Lansering medio juni

DET HVITE KARTET
CECILIE ENGER

Skjønnlitteratur
Roman



14

Sagaene er seierherrenes fortellinger. Mange skjebner 
forblir i historiens skygge. I denne romanen trer en 
kvinne fram fra fortidens mørke og skriver ned historien 
om sitt liv. Det er en annen saga enn en mann kunne ha 
skrevet, en annen saga enn de med makt ville ha fortalt.

Liv Gudmundsdatters fortelling begynner i borgerkrigs-
tidens Norge i 1162 og ender i et kloster ved Rhinen 
i 1217. Det er en beretning om å være prisgitt andres 
vilje og leve på andres nåde. Den handler om tvang og 
underkuelse, men også om den undertryktes ønske om 
hevn og vilje til makt. Selv om det fører til undergang.

S |

ISBN 9788205547964  //  Kr 399,-  // Lansering primo juni

LIVS SAGA
MARLEN FERRER
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Mine venner er en roman med like mange stemmer som 
det finnes venner. Hovedpersonen har fått en uvenn – 
eller hva kaller man det egentlig når to venner ikke er 
venner mer? Mer enn noe annet frykter hun uvennens 
fortelling om henne, uvennens versjon. På den store, 
skrekkelige overraskelsesfesten samles alle venner hun 
har opplevd å ha, eller som hun kanskje selv har vært, 
og talene som etter hvert holdes er absurd ærlige. Mine 
venner handler om invaderende vennskap, gode gamle 
vennskap, konfliktfylte vennskap, situasjonsbetingede 
vennskap og ferske vennskap som likner besettende 
forelskelser. Hvem makter man å være i møte med alle 
man noensinne har kjent?

S|

ISBN 9788205547988  //  Kr 379,-  // Lansering ultimo februar

MINE VENNER
MONICA ISAKSTUEN

Skjønnlitteratur
Roman



16

Dagny har penger på bok, et eget hus og egen hage, hun 
har to hunder og en katt og en liten boksamling. Og hun 
har Temuri.
Likevel er ikke livet enkelt.

Dagny er en roman om omskiftelige livskrefter, om hvem 
vi er og gjerne vil være. Det er en humoristisk, mørk og 
absurd fortelling om å våge å leve, midt i tiden, og om å 
finne sine veier ut av det som iblant lukker seg, og som 
truer med å stenge alt.

S |

ISBN 9788205545861  //  Kr 379,-  // Lansering primo mars

DAGNY
AASNE LINNESTÅ
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Livet består av mange avskjeder. Noen er ønskede. 
Andre er smertefulle. De fleste er midlertidige. Noen få 
er endelige. Diktene i Sangene og somrene kretser rundt 
det å bli igjen når noen drar. Enten det er lillesøsteren 
som blir igjen når storebroren flytter hjemmefra. Eller 
det er den voksne kvinnen som opplever at noen som 
står henne nær, blir syk og dør.

Til tross for det tunge temaet, er Ingvill Solbergs dikt 
lette og lekne. Her er både realisme og eventyr. Her 
er dyr og fugler, skoger og elver. Her er barndommens 
endeløse dager, og den voksnes erkjennelse av at det 
ikke lenger gjenstår tusen somre.

S|

ISBN 9788205549333  //  Kr 299,-  // Lansering primo februar

SANGENE OG SOMRENE
INGVILL SOLBERG
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Med stor skaparkraft og poetisk stødig hand teiknar 
Svanhild Amdal Telnes eit portrett av ei ung jente i 
uvanlege omgjevnadar. Å jage ein hjort i døden er ei 
samling dikt om slit og svolt, men òg om samhald og 
kjærleik, om å ville overskride for å overleve, og om kor 
skjørt og utsett livet er for dei som vel å leve isolert. 

S |

ISBN 9788205548787  //  Kr 329,-  // Lansering primo mai

Å JAGE EIN HJORT I DØDEN
SVANHILD AMDAL TELNES
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Anna har vært på bokturne med sin kjæreste i det sydlige 
England. Hun har hørt henne lese de samme diktene kveld 
etter kveld, men etter ti dager er de endelig alene. Sola er i 
ferd med å gå ned, nå mangler de et sted å overnatte.

Clara blir forlatt på flyplassen, og ender opp med å tilbringe 
en dag i Roma med en fremmed mann. Mens de spiser lunsj 
og drikker kaffe sammen, forsøker hun å finne ut om han 
er lykkelig eller ulykkelig. Hva tenker kona hans om at han 
inviterer en ung kvinne på middag? 

Marie har forlatt sitt liv hjemme, og oppsøker en 
ungdomsvenninne som hun ikke har sett siden de bodde 
sammen som tenåringer. Hun oppdager at de begge har 
forandret seg på helt andre måter enn hun hadde kunnet 
forutse.

De unge kvinnene i Ara Pacis befinner seg midt i 
tilværelsens små dramaer, på reiser, i søken etter noe eller 
i situasjoner de ikke kan komme ut av. De ni novellene 
handler om ensomhet og sjalusi, om det intime og det 
forbudte. Men også om det vakre som viser seg i glimt, 
det hellige og alminnelige som åpenbarer seg blant livets 
tilfeldigheter.

S|

ISBN 9788205545885  //  Kr 349,-  // Lansering ultimo april

SE EN SISTE GANG PÅ ALT VAKKERT
KRISTIN VEGO
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Adrian Svane har bygget opp et suksessrikt firma i 
Bærum og er familiens patriark. Etter en storstilt feiring 
av sin 70-årsdag drar han av gårde på den årvisse 
fjellturen med sin gode venn og forretningspartner Tim 
Vernon. Men så hører ikke familien mer fra Adrian, 
og letemannskap blir sendt ut. Tim Vernon blir funnet 
drept og stygt skamfert i en steinur like ved, og hytta 
der de oppholdt seg, er blitt rasert innvendig. Adrian 
selv er sporløst forsvunnet, og familien utsettes for 
skremmende trusler.

Mens letingen pågår, forsøker sønnen Jonathan å grave 
i farens fortid i håp om å forstå hva som har skjedd. Han 
oppdager snart at hans vitale, tilstedeværende far ikke 
var den personen han utga seg for å være. Det finnes 
mørke hendelser i farens fortid. Jonathans verden vakler, 
oppdagelsene han gjør, tvinger ham til å stille spørsmål 
også om seg selv – hvor han kommer fra og hvem han 
egentlig er.  

S |

ISBN 9788205540071  //  Kr 399,-  // Lansering høst 2021

SVANESANG
NIKOLAJ FROBENIUS
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Det kontroversielle teaterstykket Guds blå bjeller 
på Nationaltheatret skaper sterke reaksjoner, og 
ytringsfriheten er i ferd med å trues. Samtidig får 
journalisten Ida Jacobsen fra Trondheim i oppdrag å 
skrive om dikteren Arnulf Øverland, som var den siste 
personen i Norge som måtte møte i retten for blasfemi.

Da Ida besøker Arnulf Øverlands barndomshjem i 
Bergen, oppdager hun til sin store forskrekkelse at han 
fortsatt er i live, 130 år gammel! Ida overtaler Øverland 
til å bli med til Oslo for nok en gang å kjempe for 
ytringsfriheten.

S|

ISBN 9788205531505  //  Kr 249,-  // Lansering primo januar

BLASFEMI
TROND STAVÅS
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Året er 1909, og Oskar Prods Brattenschlag har nylig 
blitt ansatt som assistent ved den norske ambassaden 
i London. På vei for å kjøpe fødselsdagspresang til sin 
kone Ada blir han tilsnakket av en mann han tilfeldig 
møter, som uoppfordret forteller om en antikvitetsbutikk 
like i nærheten, der det ligger en skorpionbrosje i 
vinduet. Denne bør Brattenschlag skynde seg å kjøpe, så 
ikke «verdens ondeste mann» kommer ham i forkjøpet. 
Brattenschlag tenker at smykket kunne passe til Ada, 
som er født i Skorpionens tegn. Idet han er i ferd med å 
kjøpe brosjen og en sjelden tarotkortstokk, kommer en 
mann inn i butikken og krever å få kjøpe kortstokken. 
Mannen viser seg å være den beryktede okkultisten 
Aleister Crowley. Det blir opptakten til en serie mystiske 
hendelser, forsvinninger og uforklarlige dødsfall, som 
Brattenschlag uforvarende virvles inn i.

Som i sine tidligere romaner vever H.K. Fauskanger 
historiske skikkelser og faktiske hendelser inn i et intenst 
krimplott, der Brattenschlag og hans ledsager professor 
Lagergren stilles på de vanskeligste prøver.

S |

ISBN 9788205533653  //  Kr 399,-  // Lansering primo april

SKORPIONBROSJEN
H.K. FAUSKANGER
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1. januar 2021: Norge blir medlem av FNs sikkerhetsråd. 
Fem uker senere blir Monrad Foyn, Norges ambassadør 
til FN, funnet død i sin residens i New York. 

På Svalbard gjør det norske politiet en sjokkerende 
oppdagelse da likene av to russiske spesialsoldater blir 
funnet utenfor en omstridt radarstasjon. 

Er det en sammenheng mellom de to sakene? Ida 
Vinterdal, lagfører i spesialstyrken Gruppe Alpha, som 
sendes til Svalbard for å assistere politiet, tror det er 
det. Noen er i alle fall villig til å ta i bruk alle midler for å 
holde sannheten skjult.

I den første boken om Ida Vinterdal, Hvit armada (2019), 
holdt hun og Gruppe Alpha russerne unna, i Blå storm (2020)  
forhindret de et russisk terroranslag mot Oslo. 

I Rød stjerne står Ida Vinterdal overfor en gedigen 
sak som kan få enorme konsekvenser for Norge og 
nordområdene. 

S|

ISBN 9788205546134  //  Kr 379,-  // Lansering primo juni

RØD STJERNE
ØRJAN N. KARLSSON
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Under hagearbeid på Vavollen i Øystese blir levningene 
av en tenåring funnet i jorden, en ung gutt som aldri er 
blitt meldt savnet. Etterforskningen av drapet avdekker 
lag på lag av skyld, skam og unnfallenheter, og truer 
med å avsløre hemmeligheter som kan få voldsomme 
konsekvenser for mange i den lille bygda. 

Lensmann Bengt Alvsaker må grave dypt i bygdas 
ugjerninger og utbredte fordommer for å finne ut av 
sannheten om hva som skjedde, den gang for tretti år 
siden.

S |

ISBN 9788205541047  //  Kr 399,-  // Lansering ultimo april

UVIGSLET JORD
AGNES MATRE
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En fjorten år gammel jente blir funnet hengt i skogen. 
Snart blir det klart at hun har deltatt i et nettspill som er 
i ferd med å spre seg blant Haugesunds ungdommer. Et 
spill der den endelige utfordringen er å ta sitt eget liv.

 Som fersk politioverbetjent Gabriel Fjell overfor et 
skremmende scenario, hans første som etterforsknings-
leder. Han må finne den som står bak spillet, og enda 
viktigere: hindre flere ungdommer i å avslutte sitt eget 
liv. Men hvordan kan han stanse en gjerningsperson som 
ikke finnes?

Og hvordan stoppe et ungt menneske som ønsker å 
skade seg selv?

Vargtimen er første bok i en ny krimserie fra Haugesund 
med overbetjent Gabriel Fjell og Kripos-etterforsker Aida 
Ibrahim i hovedrollen.

S|

ISBN 9788205534186  //  Kr 399,-  // Lansering primo januar

VARGTIMEN
GEIR TANGEN
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Frilansjournalisten Svala er litt for glad i champagne og 
sene kvelder på byen, og litt for dårlig til å holde orden 
på økonomien. På en flytur over Atlanteren får hun tips 
om en brennbar sak, et tidenes scoop som ryster en hel 
verden og redder Svalas karriere. 

Men allerede dagen etter at nyheten slippes mottar hun 
en kryptert e-post med beskyldning om at saken hennes 
er fake news. Svala innser at jakten på sannheten kan 
komme til å koste henne langt mer enn penger og 
suksess. Minsteinnsatsen er menneskeliv, og ikke bare 
hennes eget. 

Svala lokkes inn i et internasjonalt spill der nyheter, fakta 
og informasjon er blitt en het handelsvare. Fanatikere 
bruker religion, etnisitet og migrasjon som våpen i 
en global kulturkrig om politisk påvirkning, samtidig 
som hemmelige tjenester har fått friere tøyler og mer 
effektive midler enn noensinne.

Et lite, etisk feiltrinn er en konspirasjonsthriller, med 
innslag av pulp og romanse. Den er en annerledes, 
aktuell spenningsroman for en ny tid. 

S |

ISBN 9788205549838  //  Kr 379,-  // Lansering ultimo mars

ET LITE, ETISK FEILTRINN
JULIE S. WERENSKIOLD
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Litteraturtidsskriftet Vinduet kom med si fyrst utgåve 
i 1947, og går i 2021 inn i sin 75. årgang. Dette vert 
markert med ei stor jubileumsutgåve, med lansering før 
sommaren, som ser seg både framover og bakover i det 
Vinduet står på terskelen til ei ny, heildigital framtid.

S|

VINDUET 75
MARIA HORVEI (RED.)
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Etter et mislykket selvmordsforsøk ligger Hikmet Bey, sønn 
av Sultanens lege, på sykehus i Thessaloniki for å gjenfinne 
krefter og livsgnist. Fortvilet forsøker han å glemme 
kvinnen som har forårsaket ham så stor lidelse: hans 
vakre kone Mephare Hanim. Samtidig er store endringer 
på gang i den osmanske hovedstaden. Sultanens makt er 
truet, et opprør er i emning, og volden bryter ut i Istanbuls 
gater. Det er kvelden før hendelsen som skal føre til det 
osmanske rikets fall: motkuppet i 1909.

Kjærlighet i opprørets tid er andre bind i Ahmet Altans 
osmanske kvartett, som er blitt omtalt som en tyrkisk Krig 
og Fred. Her tegner Ahmet Altan et levende bilde av det 
osmanske riket på begynnelsen av det 20. århundre. Ved 
hjelp av et formidabelt persongalleri der skjebner flettes 
sammen, forteller han om intriger, politikk, kjærlighet 
og håp i denne storslåtte krøniken om slutten på et 
imperium.

Ahmet Altan er en av Tyrkias mest betydelige forfattere. 
Han er en av flere tyrkiske forfattere og skribenter som 
ble arrestert etter kuppforsøket i Tyrkia i 2016. Han sitter 
fortsatt i fengsel.
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Fornøyelig, opplysende lesning fra en av Sveriges viktigste 
forfattere og samfunnsdebattanter.

Datteren er Lena Anderssons oppfølger til den kritikerroste 
romanen Sveas sønn, om sosialdemokraten Ragnar som 
strever med å finne seg til rette i den moderne tiden. I 
Datteren møter vi Folkhemmets barnebarn. Ikke minst 
følger vi Ragnars datter Elsa på vei ut i livet, fra barnets 
undring over verden til den unge kvinnens konfrontasjon 
med tidens nye ideer og tenkemåter – mens Folkhemmet, 
slik faren så det, sakte oppløses og synet på mennesket, 
samfunnet og tilværelsen utfordres på alle måter.

Lena Andersson (f. 1970) har skrevet flere romaner som har 
fått mye oppmerksomhet. Rettsstridig forføyning, som kom 
på norsk våren 2014, ble hennes gjennombruddsroman. 
Den fikk svært gode anmeldelser både i Norge og Sverige, 
er utkommet i en rekke land og vant Augustprisen 2013 i 
kategorien årets svenske skjønnlitterære bok. Samme år 
ble Andersson tildelt Svenska Dagbladets litteraturpris og 
Publicistklubbens Guldpenna for sin rolle som skribent. I 
2018 utkom Sveas sønn, også den til strålende kritikker i 
norsk så vel som svensk presse.

S|

Originaltittel: Dottern // Oversetter: Gøril Eldøen  //  
ISBN 9788205543560  //  Kr 379,-  // Lansering medio januar

DATTEREN
LENA ANDERSSON

Skjønnlitteratur
Oversatte romaner og noveller



30

«Bennett tegner et slående portrett av raseidentitet i 
USA.» time

Tvillingsøstrene Stella og Desiree vokser opp i sørstatene 
på sekstitallet, i en liten by befolket av svarte med lys 
hud. De to jentene er uatskillelige, og da faren deres blir 
myrdet, rømmer de hjemmefra sammen. Men en dag 
er Stella borte. Hun har oppdaget at hun kan passere 
som hvit, og har dratt til California for å starte et nytt 
liv, med en hvit mann, en ny identitet, uten noen bånd 
til fortiden. Desiree sørger over søsterens sporløse 
forsvinning og slutter aldri å lete etter henne.

De to søstrene får hver sin datter, en hvit og en svart, 
som ikke vil la fortidens hemmeligheter ligge. Slik 
fortsetter skjebnene til Stella og Desiree å flettes 
sammen, på godt og vondt.

Det som forsvinner er en spennende historie om familie, 
identitet og tilhørighet. Klokt og følsomt skildrer Brit 
Bennett hvordan bakgrunnen vår er med oss uansett 
hvor vi er og hvilke valg vi tar. Men først og fremst er 
dette en fascinerende fortelling om søstre, mødre og 
døtre – om hvor sterke båndene er, selv på sitt svakeste.

S |

Originaltittel: The Vanishin Half // Oversetter: Vibeke Saugestad //  
ISBN 9788205546219  //  Kr 379,-  // Lansering ultimo mai

DET SOM FORSVINNER
BRIT BENNETT

Skjønnlitteratur
Oversatte romaner og noveller



31

Annie Ernauxs far døde to måneder etter at hun var 
ferdig utdannet som lærer – en utdannelse han hadde 
slitt for at hun skulle kunne få ta. Far er et portrett av 
denne faren, en uutdannet, hardtarbeidende, taus mann 
som hele livet bar med seg en skam over sin egen fattige 
bakgrunn.

En kvinne handler om en sterk, arbeidsom og målrettet 
kvinne: Annie Ernauxs mor. Også hun hadde bakgrunn 
fra arbeiderklassen, og det viktigste for henne var at 
datteren skulle få tilgang på alt hun selv ikke hadde. Da 
Ernauxs mor får Alzheimer, forsøker Ernaux å skrive fram 
og fange den kvinnen moren en gang var.

Med stilsikker penn og stor følsomhet skildrer Annie 
Ernaux de ambivalente følelsene som kjennetegner 
forholdet mellom foreldre og barn: kjærligheten og 
forakten, nærheten og avstanden. Presist og sårt viser 
hun hvordan foreldrenes klassekamp ikke bare førte til 
at datteren kom seg fram i verden, men også hvordan de 
dermed mistet hverandre.
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Vinneren av Bookerprisen 2019.
Jente, kvinne, annet er tolv personlige historier fortalt 
gjennom blikket til tolv ulike kvinner. Alle søker de etter 
noe – en felles fortid, en meningsfylt framtid, noen å 
elske. Forståelse fra en mor, anerkjennelse fra en far. Et 
sted å høre til. Eller kanskje bare et glimt av håp. 

Med varme, humor og tempo lar Bernardine Evaristo 
hver enkelt stemme tre fram på sin unike måte, og 
skaper en fortelling om identitet, feminisme, tilhørighet, 
rase og klassekamp. Dette er historien om England slik 
du aldri har lest den før.

Jente, kvinne, annet vant en hel rekke priser da den 
utkom i 2019, og lå månedsvis på bestselgerlistene i 
Storbritannia, i tillegg til å være en av Barack Obamas 
anbefalte bøker.
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Vill og absurd romandebut fra en av vår tids 
største filmskapere.
B. Rosenberger Rosenberg, en nevrotisk og undervurdert 
filmkritiker, snubler en dag over en helt utrolig film laget 
av hans gåtefulle nabo. Filmen tar tre måneder å se og 
tok nitti år å lage. Da naboen dør, innser B. at det er 
hans ansvar å sørge for at resten av menneskeheten får 
se mesterverket.

Men filmen blir ødelagt før noen andre får sett den. Alt 
som gjenstår, er en enkelt filmrute. Resten må B. klare 
å huske og rekonstruere – ved hjelp av terapi, hypnose 
og selvgransking. Slik begynner en forbløffende reise 
gjennom kunsten, samtiden, hukommelsen, ja, selve 
menneskesinnet.

Charlie Kaufman er kjent og elsket for filmer som Being 
John Malkovich, Adaptation og Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind. Med Maurheten leverer han en absurd 
roman, med parallelle univers, reiser i tid og rom, 
Trump-aktige roboter og menneskelignende maur, og 
viser at han er en like innovativ forfatter som filmskaper.
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 «Årets nordiske gjennombrudd.» Ane Farsethås, 
morgenbladet
Hva er navnet mitt? Jeg har ikke et navn. Bare et tall.

Hun opplevde det første selvmordet da hun var bare 
tretten år gammel. Selv vil hun begraves mellom de 
høye fjellene i den østgrønlandske byen Tasiilaq, hvor 
de navnløse gravene på kirkegården i Blomsterdalen er 
dekket med blå, røde og rosa plastblomster, som stille 
skrik i den hvite snøen. Hun har en kjæreste hun elsker, 
en omsorgsfull familie, og hun er nettopp kommet inn 
på Universitetet i Århus. Verden ligger åpen for hennes 
føtter, men ingenting føles riktig. Verdenen lukker seg 
stadig tettere rundt henne, og en nedtelling begynner.

Blomsterdalen er en hardtslående og fandenivoldsk, 
men også gripende og poetisk roman om tilhørighet, 
kjærlighet, vennskap og sorg – og om å leve i et samfunn 
hvor ingen snakker om de døde.
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En bestselgende og gripende beretning om et par 
som flukter fra Syria.
Birøkteren Nuri og kona hans, kunstneren Afra, har levd 
et lykkelig liv i den syriske byen Aleppo, men så endrer 
alt seg. Bombene treffer, vennene forlater landet, og de 
ser byen de elsker over alt falle i ruiner. Snart skjer det 
utenkelige, en tragedie så sterk at Afra mister synet. De 
ser ingen annen mulighet enn å flykte.

Nuri og Afra tar fatt på en farefylt reise gjennom Tyrkia 
og Hellas, gjennom en ødelagt verden, mot en høyst 
usikker framtid i Storbritannia. Samtidig bærer de på 
en sorg som virker umulig å leve med. Når de kommer 
fram, vil de få lov til å bli? Og, kanskje viktigst av alt, vil 
de finne tilbake til hverandre igjen?

Birøkteren fra Aleppo toppet bestselgerlistene i 
Storbritannia i ukevis og har solgt til mer enn 20 land 
verden over. En gripende beretning som er perfekt for 
lesere av Der krepsene synger og Drageløperen.
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Leena er for ung til å gi opp. Eileen er for gammel til å starte 
på nytt. Hva om de byttet liv?
Leena lever et travelt liv i London, med en gryende 
karriere og en flott kjæreste. En dag, midt under en viktig 
jobbpresentasjon, får hun et panikkanfall, og sjefen sender 
henne på en lang ferie. På samme tid er bestemoren 
Eileen blitt nysingel. Den lille bygda Eileen bor i, består av 
særdeles få attraktive menn, så Leena kommer med et 
kjempeforslag: Hva om de bytter bosted for en liten stund? 
Eileen kan reise til London der det er flust av ungkarer 
å treffe, og Leena lover å ta hånd om ting på bygda i 
Yorkshire.
Men så begynner problemene, for Leena er sikker på at 
alle i landsbyen hater henne. Og er det varme følelser hun 
kjenner for den kjekke naboen? Samtidig, i London finner 
Eileen en etterlengtet flørt i en eldre, galant skuespiller, 
og setter også nabolaget til Leena på hodet med et stort, 
hjertevarmt prosjekt. Og hva skjer når de reiser hjem igjen?
Beth O’Leary topper bestselgerlistene i England, med 
rørende historier om levende karakterer man rett og slett 
forelsker seg i. Bare på besøk handler om forholdet mellom 
mødre og døtre, om å finne ut hvem en egentlig er, og om 
å tørre å møte den kjærligheten som står rett foran seg.
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En vakker og tankevekkende bok om livsvalg og 
nyvunnen kjærlighet.
Ebba Lindqvist har vært suksessfull samlivscoach, 
bestselgende forfatter og populær talkshowvert. Men da 
hun gjennomgår en offentlig skilsmisse, er det ingen som 
vil ha rådene hennes lenger. Desperat etter penger går 
hun i gang med en reportasje om lykken bak langvarige 
ekteskap. Hun reiser ut av byen for å intervjue Veronica 
Mörk, en eldre kvinne som tilsynelatende har vært 
lykkelig gift i over 60 år. Møtet med Veronica går ikke 
helt som planlagt, for den eldre kvinnen kan ikke 
glemme sin store kjærlighet. Samtalen åpner døren til 
et bortgjemt minne, til sommeren 1955 og til en ung og 
svimlende forelskelse.

Tistelhonning er en forførende fortelling om livsvalg og 
lengsler, tap og nyvunnen kjærlighet – fortalt med en 
herlig blanding av syrlighet og sødme.
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En følsom og sterk fortelling om brødreforhold og 
om å gjenoppleve barndommen som voksen.
Tre brødre møtes for å spre asken etter sin mor ute ved 
landstedet der de tilbrakte barndommens somre. Ingen 
av dem har besøkt stedet på tjue år, og med årene har 
de glidd fra hverandre. Reisen ut dit gir dem mulighet 
til å nærme seg hverandre igjen, og til å forstå hva som 
skjedde den gangen de bare skulle leke, men ingenting 
ble det samme igjen.

Alex Schulman har skrevet en rekke kritikerroste bøker. 
Han behandler familierelasjoner med en spesiell 
følsomhet, og skildrer klokt hvordan et felles minne kan 
oppleves helt ulikt, og hvordan dette påvirker livet som 
voksen og forholdet til de som burde vært oss nærest.
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Hvem er du om fem år? Er livet blitt som  
forventet?
For den ambisiøse advokaten Dannie Cohan er 
spørsmålet forbausende enkelt å svare på. Helt fra hun 
var liten jente, har hun planlagt livet sitt ned til den 
minste detalj, og til nå har alt gått helt etter planen: Hun 
har landet den perfekte jobben, hun er blitt fridd til av 
kjæresten – hun er på vei akkurat dit hun vil. Men i en 
drøm ser hun seg selv fem år fram i tid, og livet hennes 
er blitt helt annerledes. Hun befinner seg i en fremmed 
leilighet, med en fremmed ring på fingeren, i seng med 
en fremmed mann. Og selv om Dannie ikke er av typen 
som tror på visjoner, så kjentes drømmen så ekte. Hun 
greier ikke å slippe taket i den.

Så en dag møter Dannie ham igjen. Mannen fra 
drømmen. Men hun er fortsatt forlovet, og han er 
sammen med hennes beste venninne.

Om fem år er en sterk og annerledes kjærlighets-
fortelling om de uventede vendingene livet tar, om å 
tørre å slippe kontrollen og leve livet her og nå. Du vet 
aldri hva framtiden vil bringe.
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En New York Times bestselger. 
En utvalgt bok til  

Good Morning America og 
Marie Claires bokklubb.
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Den virkelige historien om  
Geralt og Ciri begynner her!
Geralt er en volver – lovprist, men hatet – og beskytter 
verden mot monstre. Hans magiske krefter og livslange 
trening har gjort ham til en mester i å ta liv. Han er 
likevel ingen hvilken som helst drapsmann, han jakter 
på uhyrer som angriper uskyldige. Men det har seg slik 
at ikke alle som ser ut som monstre, er onde, og ikke alt 
som er vakkert, er godt ...

Alveblod er i den tredje boken i serien Volveren, og det 
er her selve historien begynner for alvor. Ciri skal endelig 
få sin opplæring som volver, og riket skal forsvares. Dykk 
ned i den episke fortellingen om Geralt, Ciri og volvere.
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Vinneren av Finlandiaprisen 2019,  
Finlands gjeveste litteraturpris.
22 år gamle nygifte Arsim studerer litteratur ved universitetet 
i Pristina. Året er 1995, og som albaner holder Arsim hodet 
lavt. En dag han sitter på en fortauskafé, møter han den vakre 
serbiske medisinstudenten Miloz, og før dagen er omme, 
ligger de tett omslynget i armene til hverandre. Så bryter 
borgerkrigen ut. Arsim må flykte ut av landet med familien, 
mens Miloz drar ut for å kjempe i krigen. Arsim sliter med å 
etterleve en tradisjonell, maskulin mannsrolle samtidig som 
han lengter så sterkt etter fysisk kontakt med andre menn. Og 
hele tiden ligger tanken på Miloz der, på den korte romansen 
de to hadde, og på den framtida som kunne vært.

Kongenes land er den tredje boken fra den kritikerroste for-
fatteren Pajtim Statovci, en av Finlands aller fremste litterære 
stjerner. Romanen er en mørk versjon av Romeo og Julie, der 
handlingen utspiller seg under Kosovokrigen på 1990-tallet 
og de to elskende ikke skilles av rivaliserende familier, men av 
motstridende folkegrupper, der de rives mellom det tradisjo-
nelle og moderne, mellom plikter og drifter. Og over det hele 
hviler myten om Bolla, en demonisk slange som slippes fri én 
gang i året for å ødelegge alt som kommer i dens vei.
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Bookerprisnominert og bejublet oppvekstroman 
fra 1980-tallets Glasgow.
Handlingen i Shuggie Bain utspiller seg i Glasgows 
arbeiderklassestrøk på 1980-tallet. I skyggen av en 
teknologisk revolusjon og økende arbeidsledighet ser 
mange drømmene sine forvitre. Midt i alt dette står 
Agnes Bain. Som forelder ønsker hun det aller beste for 
seg og barna sine, og visst har hun store forventninger til 
livet. Men så blir hun forlatt av barnas far, og mens Agnes 
døyver smerten med et stadig økende alkoholmisbruk, 
forlater barna henne, en etter en. Den som holder ut til 
sist, er lille Shuggie Bain – gutten som ikke finner seg til 
rette, og som elsker sin mor over alt.

Douglas Stuarts store verk Shuggie Bain er av flere 
kritikere løftet fram som den store Glasgow-romanen, og 
for den er han nominert til både Bookerprisen og National 
Book Award. Med et språk fullt av driv og med en varme 
for karakterene speiler han en periode i britisk historie 
med enorm politisk og samfunnsmessig omveltning. Midt 
i dette står en familie på vei mot avgrunnen. Det som 
binder dem sammen, er en intens, gjensidig kjærlighet og 
en drøm om at noe bedre skal komme.
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Høsten 1942 reiser den danske krigsenken Harriet med 
tog gjennom Tyskland. Hun har etterlatt sine to sønner 
på et barnehjem i Nordsjælland mens hun selv begir 
seg mot München. Hennes avdøde mann, Gerhard, som 
kjempet på tyskernes side, er blitt skutt ved Østfronten. 
Knust av sorg har Harriet bestemt seg for selv å bidra i 
krigen – derfor flytter hun midlertidig inn hos Gerhards 
offiserskollega og hans danske kone, som tilhører den 
nazistiske overklassen. Langsomt begynner Harriet 
å se forbi nazismens polerte overflate, der krigens 
grusomheter siver gjennom sprekkene.

Til vanvidd, til døden er en sterk historisk roman om 
den typen galskap som bare kan forårsakes av krig og 
kjærlighet.
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«En uutgrunnelig og inderlig fascinerende  
roman.» jyllands-posten
Nowa Ruda er en liten by i Schlesien, et område 
som tidligere har vært en del av Polen, Tyskland og 
Tsjekkoslovakia. Da fortelleren flytter inn i området, 
oppdager hun at alle – og alt – har en historie. Med 
hjelp fra sin gåtefulle nabo Marta samler hun inn disse 
historiene: de lokale helgenene, mannen som ringer inn 
og vinner radioquizen hver dag, og mannen som skaper 
internasjonal spenning da han dør på grensen mellom 
Polen og Tsjekkoslovakia. Hver av historiene blir en 
byggestein i det enorme monumentet som er byen.

På nysgjerrig, varmt og fantasifullt vis skildrer 
nobelprismottaker Olga Tokarczuk hvordan ethvert sted 
er et univers i seg selv, og hvordan sladder, anekdoter, 
oppskrifter og skjebner til sammen skaper et stort epos.
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Når morsrollen ikke ble som du håpet, men ble 
alt du fryktet.
Når Blythe får sitt første barn, Violet, er hun fra seg 
av lykke og prøver å være en mye bedre mor enn sin 
egen. Sakte, men sikkert kommer de ubehagelige 
tankene krypende. Det må være noe galt med Violet, 
hun oppfører seg ikke som andre barn. Mannen hennes 
skjønner ikke hva hun mener, han ser ingen feil ved 
Violet. Blythe begynner å tvile på seg selv og sin egen 
tilregnelighet. 

Etter noen år blir Sam født, og morsrollen faller perfekt 
på plass. Kanskje er det lettere å knytte seg til sitt andre 
barn? Kanskje hun stresset for mye med rollen første 
gang? Men i et dramatisk øyeblikk som blir livsendrende 
for dem alle, er Blythe nødt til å se sannheten i øynene. 

Mitt kalde hjerte er en besettende thriller om hva vi 
skylder våre barn, og hvordan det føles når mødre ikke 
blir trodd. Romanen setter spørsmålstegn ved alt du 
trodde du visste om morskap.
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Charlie Lager får en vanskelig kidnappingssak på 
bordet sitt.
Politietterforsker Charline Lager, også kalt Charlie, 
kjemper med sine personlige demoner når hun blir 
beordret til Karlstad der en ni måneder gammel jente 
har forsvunnet. Foreldrene er i sjokk og mediene 
omtaler høylytt den resultatløse etterforskningen. 

Lovende spor er blindveier og Charlie får en følelse av 
at ingen vil fortelle hele sannheten om den forsvunne 
Beatrice. For hver time som går, minsker sjansene til å 
finne det lille barnet i live og Charlie tvinges til å presse 
seg selv og omgivelsene/lokalbefolkningen til det 
ytterste.

Beatrice er den tredje boken om politietterforsker 
Charline Lager.
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En mørk hemmelighet som strekker seg tilbake til 
den andre verdenskrigen.
På slutten av en veldig varm sommer blir liket av en 
mann funnet langt oppe i fjellene. Det viser seg at 
mannen ble skutt, og at kroppen har ligget gjemt 
under snøen i over 20 år. Olivia Rönning blir sendt for 
å etterforske saken. I helikopteret på vei til stedet der 
mannen ble funnet, blir de overrasket av et plutselig 
uvær, og helikopteret styrter. 

Når Olivia våkner, er piloten hardt skadet og radioen 
ødelagt – hun har ingen mulighet til å kontakte 
noen. Olivia begynner å gå og finner en sesongstengt 
fiskecamp. Men det viser seg at hun ikke er alene på 
fjellet. Det er også andre som vil få rede på eller skjule 
sannheten om den døde mannen. 

Når Tom Stilton får beskjed om at Olivia har store 
problemer, reiser han straks hjem fra Thailand for å 
hjelpe henne. Sammen avdekker de at den drepte 
mannen på fjellet er et offer for en hemmelighet med 
røtter tilbake til den andre verdenskrigen.
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Hvor godt kjenner du naboene dine?
Micke og Bianca flytter til et idyllisk nabolag som virker 
perfekt for dem og deres to små barn. Men etter hvert 
som de blir kjent med naboene sine, kommer det en 
ubehagelig følelse krypende. 

Da Bianca blir påkjørt rett utenfor huset deres, ser 
det først ut som en tragisk ulykke. Mens hun ligger på 
sykehuset og svever mellom liv og død, vokser tvilen 
både hos naboer og politiet. 

Micke har alltid trodd at sannheten vil seire, men hva 
skjer den dagen den eneste utveien han ser, er å ta 
loven i egne hender? 

Gode naboer er en psykologisk spenningsroman om 
den hårfine grensen mellom rett og galt, og faren ved å 
komme for tett på sine naboer.
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 «En bok man må lese. En riktig bladvender fra 
første til siste side.» Camilla Läckberg
En ung kvinne blir funnet død i sin egen leilighet i en 
av forstedene til Stockholm. Hun er knivstukket over 
tjue ganger. Politietterforsker Vanessa Frank håndterer 
utredningen med en gnagende følelse av at det er noe 
som ikke stemmer. 

I kjølvannet av feminismens fremgang brer det seg 
et nettverk av kvinnehatere. De kaller seg incels og 
får sin livskraft fra internettets mørkeste kroker. De 
søker fellesskapet og vil forlange oppreisning fra alle 
kvinner som ikke nedverdiger dem et blikk. Når idé skal 
omgjøres til handling, er det mange liv som står i fare. 

Rottekongen er den andre boken om politietterforsker 
Vanessa Frank.
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Alle lyver. En familie i fritt fall.
Maria er heldig, og hun vet det. Hun trives i jobben 
som lærer, hun elsker sønnen sin, sin nye mann Samir 
og – som oftest – bonusdatteren Yasmin. Men når 
Yasmin sporløst forsvinner en desembernatt og Samir 
blir anklaget for å ha drept sin egen datter, raser Marias 
tilværelse sammen. 

Ingen kan vel drepe sitt eget barn? I alle fall ikke mannen 
hun elsker og kjenner så godt?

Alle lyver handler om den fine linjen mellom løgn og 
sannhet som vi stadig balanserer på. En besettende 
kriminalroman og en skildring av en familie i fritt fall.
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Først settes et tre i brann. Så åpnes portene til 
helvete.
Lukas forsvinner et par dager før han er ferdig med 
videregående skole. Tre uker senere blir han funnet 
bevisstløs med store skader. Ingen vet hva som har hendt 
ham. Ikke engang han selv. Han husker ingenting. Det 
eneste han og alle andre vet, er at ytterligere to personer 
er forsvunnet på samme måte, men Lukas er den eneste 
som er kommet tilbake. 

Ti år senere vender Lukas tilbake til foreldrenes hus i 
hjembygda plaget av uvissheten om hvem som en gang 
ødela livet hans. På den andre siden av gaten bor en far 
som aldri fikk vite hva som skjedde med datteren Fanny. 
Han tror at Lukas har svaret. 

Samtidig flytter Anna og David inn i den gamle 
prestegården. Her skal de begynne sitt nye liv. Men huset 
vekker en sterk uro i Anna. Når hun senere finner et 
jernkors gravd ned i hagen, forstår hun at noen vil dem 
vondt. Veldig vondt. Anna prøver vettskremt å redde både 
seg selv og David, men er det allerede for sent?
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Jana Berzelius – den dyktige statsadvokaten med 
en fortid som ingen må finne ut om.
En tidlig aprilmorgen spres en film med en ung mann på 
YouTube. Han er mishandlet og har eksplosiver festet 
på kroppen. Politiet forstår at dette er seriøst, men de 
rekker ikke å identifisere stedet han er på, før bomben 
eksploderer. Det er det fjerde medlemmet av det 
kriminelle nettverket Komados som er drept på kort tid. 
Men er det samme gjerningsmann som står bak de fire 
drapene? 

Kriminalbetjent Mia Bolander får hjelp av den nye 
etterforskeren Patrik Wiking til å løse saken. Problemet 
er at ingen vil snakke med dem. Ingen har hørt noe, 
ingen har sett noe. Når Jana Berzelius blir med i 
etterforskningen, innser hun at saken har direkte 
koblinger til henne selv. Som statsadvokat har det alltid 
vært hennes oppgave å finne sannheten. Nå får hun 
uventet hjelp til å skjule den. 

Ni liv er en høyaktuell spenningsroman om vold og 
gjengkriminalitet, og om de kreftene som kan ta over 
når noe må skjules for enhver pris.
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Spenning, intriger og spionasje.
Hun står ved vinduet og vinker til et av barnebarna som 
har vært på besøk, da hjemmetelefonen ringer. Hun 
løfter av røret og hører kun ett ord: Geiger. I flere tiår har 
hun visst at dette kunne skje, og alt stopper opp. Hun 
vet hva det innebærer  – finner frem våpenet, skrur på 
lyddemperen, smyger seg bak mannen sin der han sitter, 
sikter munningen på tinningen hans. Så trekker hun av. 

Mordet i Bromma er egentlig Sara Nowaks sak. Men 
politikollegaen hennes vet at Sara kjenner den drepte. 
De vokste opp i samme nabolag, og Sara kjenner 
familien hans. Sara trosser likevel reglene og kaster seg 
inn i etterforskningen. Det viser seg at en mørk fortid er 
i ferd med å innhente henne, en plan som har ligget klar 
i årevis. 

Geiger er første bok i Gustaf Skördemans fengslende 
trilogi om en families dystre relasjoner og om et 
mystisk familiedrap med forbindelser til DDR-spioner og 
terrorisme.
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Kan du skille sannheten fra løgnene?
Sadie er tvunget til å flytte tilbake til London sammen 
med datteren Robin, etter at mannen hennes har fortalt 
at han har vært utro og vil skilles. Livet de har etablert i 
USA, blir ødelagt på dagen. 

Sadies avdøde mor var både kontrollerende og 
manipulerende. For å kunne motta morens arv, er 
betingelsene at de må bo i huset hun har etterlatt seg, 
og at Robin må gå på den samme eksklusive privatskolen 
som Sadie gikk på. Sadie hatet skolen da hun gikk der, 
men de har ikke råd til å gjøre noe annet. Skolemiljøet er 
svært konkurransepreget, ikke bare blant elevene, men 
også blant mødrene. 

Sadie får tilbake sin gamle jobb som strafferettsadvokat 
og må assistere i en sak der en lærer blir anklaget for 
et forhold til en elev, en sak som kan ha forbindelser til 
Robins skole. 
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Bli bedre kjent med islam.
Kløften mellom islam og Vesten blir stadig større. En tro 
som er rik på sterke verdier og tradisjoner, med nesten to 
milliarder troende rundt i verden, oppfattes i Vesten som 
noe som bør fryktes heller enn forstås. 

Islams hus gir et innblikk i hjertet og sjelen til muslimer 
over hele verden. Leseren blir kjent med den muslimske 
verdens praktfulle fortid, full av intellektuell edelhet og 
besluttsomhet, men får også innblikk i hvordan denne 
historien i vår tid blir utnyttet av ekstremister og kommer 
til uttrykk gjennom terrorisme. Hvordan kan muslimer 
konfrontere de problemene som ødelegger islam innenfra, 
og hva kan Vesten gjøre for å bidra i denne saken?

Ed Husain fører oss på dyktig og medfølende vis gjennom 
nyansene i islam og dens mennesker, og påstår at den 
muslimske verden ikke trenger å være fremmed for Vesten, 
og heller ikke en fiende, men en fredelig alliert.
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Fortellingen om hva kvalitetsbilligboka egentlig 
var, og om de som var med.
«Billigbokrevolusjonen» er navnet på et lykkelig øyeblikk i 
norsk og nordisk forlagshistorie. Etter at Penguin begynte 
å utgi pocketbøker i 1935 og med tiden bygget et av 
verdens aller mest kjente varemerker, kom den såkalte 
kvalitetsbilligboka til Norden og Norge på slutten av 
1950-tallet. I Norge startet Gyldendal Fakkel-serien i 1961 
og Lanterne-serien i 1962. I 1964 kom Pax-bøkene. 

Camus og Sartre, Einstein og Freud, Beckett og Brecht: 
Det besnærende med billigboka var at kvalitet solgte 
best, underholdningsforfattere falt igjennom. Billigboka 
representerte høy litterær kvalitet i nyskapende design til 
en svært lav pris. De store ungdomskullene etter krigen 
fikk råd til å kjøpe bøker. Billigboka ble et sentralt medium 
for utdanningseksplosjonen og studentopprøret. I knappe 
to tiår varte det, så var det slutt. I 1979 dumpet Gyldendal 
sine lagre av Fakler og Lanterner til spottpris. 
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I januar 2001 ble 15-åringen Benjamin Hermansen 
knivdrept av nynazister. Drapet rystet en hel nasjon og ble 
omtalt som det første rasistisk motiverte drapet i Norge 
etter krigen. 
 
I vår kollektive hukommelse var drapet tilfeldig og 
gjerningspersonene fremmede inntrengere på Holmlia. 
 
Men stemmer dette? I sin nye bok ruller Anne Bitsch 
opp historien om et varslet drap på et barn. Gjennom å 
skildre gjerningspersonenes radikalisering beskrives også 
fremveksten av militant nasjonalisme i Norge fra 1979 
og frem til i dag. Det er fortellingen om et samfunn som 
har undervurdert rasismens retorikk og nynazistenes 
voldsforherligelse. Det er fortellinger om gutteliv på Oslos 
østkant – og deres store og små hemmeligheter. Om 
en politietterforskning som kanskje ikke avdekket hele 
sannheten og om sviket mot rasismens mange ofre. 
Brorskapet er en drivende godt fortalt dokumentar om 
drapet som fikk 52 000 personer til å gå i fakkeltog, men 
der vi kanskje slo oss til ro med litt for enkle svar. 
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En kaldblodig drapsmann eller utsatt for tidenes  
komplott? 
31. oktober 2018 forsvinner Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem på 
Lørenskog. Hennes ektemann, milliardæren Tom Hagen, kommer 
hjem til et trusselbrev med krav om ni millioner euro betalt i 
kryptovaluta. Kontakter han politi eller presse, blir kona drept, ifølge 
brevet. Hagen trosser trusselen, og politiet etterforsker saken i det 
skjulte. Først ti uker etter forsvinningen ber de offentligheten om 
hjelp. 

28. april blir Tom Hagen pågrepet. Politiet mener han er skyldig, men 
lagmannsretten avviser politiets begjæring om varetektsfengsling, de 
mener bevisene er for svake. Siden har det vært stille fra politiet. 

Lørenskog-forsvinningen er blant norgeshistoriens mest omtalte 
krimsaker. «Alle» har en mening om skyldspørsmålet. Dersom 
Tom Hagen er skyldig, er han en iskald drapsmann som fører alle bak lyset. Dersom han ikke er skyldig, 
har 70-åringen både mistet kona si, og urettmessig blitt uthengt som drapsmann. Det finnes ingen andre 
alternativer.

TV 2s krimjournalister Magnus Braaten og Kenneth Fossheim har fulgt saken svært tett. I Lørenskog-
mysteriet tar de leseren med på innsiden av en unik politietterforskning, og presenterer oppsiktsvekkende 
detaljer ukjent for offentligheten.
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Bill Gates har det siste tiåret arbeidet med klimaspørsmål. 
Med hjelp fra verdens fremste eksperter innen fysikk, 
kjemi, biologi, statsvitenskap og økonomi har han laget en 
«masterplan» for hva vi må gjøre for å unngå katastrofen. 
I boken forklarer han hvorfor og hvordan vi må arbeide 
for å nå frem til nullutslippsmålet. Han gir oss en realistisk 
beskrivelse av utfordringene vi står overfor, og beskriver 
teknologien som eksisterer i dag. Han viser også hvilke 
teknologiske gjennombrudd vi er avhengige av for å nå 
målet om null utslipp.

Dette er en utfordring som må håndteres av hvert enkelt 
land og deres politikere, av alle typer organisasjoner og av 
oss som individer. Et unikt samarbeid kreves, men det hele 
må starte med kunnskap.

Bill Gates (f. 1955) er teknolog, bedriftsleder og filantrop. I 
1975 startet han Microsoft sammen med en skolekamerat. 
I dag leder han og kona Melinda en stiftelse som blant 
annet arbeider med kommersialisering av ren energi og 
andre klimarelaterte teknologier.   
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Nytt, sterkt samfunnsdokument fra en av jentene bak 
Skamløs.

Nancy Herz står på barrikadene for å bekjempe 
negativ sosial kontroll, og inspirerer unge jenter til å 
ofre familiebånd og vennskap for å oppnå frihet og 
selvstendighet. Men hva koster en slik kamp?

I denne boken åpner Herz samtalen med sin egen mor, som 
hun har et svært turbulent forhold til. For hvorfor er den 
personen som skal elske henne høyest, den som dømmer 
henne hardest? Hvor mange ganger om dagen skal man 
bli spurt om et giftermål er nær forestående? Og hvis det 
stemmer at moren var en frigjort jente da hun var ugift 
og ung i Libanon, hvordan har hun blitt så konservativ og 
fordømmende som mor i Norge?

Gjennom personlige og vanskelige samtaler nøster Herz 
opp i morens historie og prøver å forstå hvorfor forholdet 
mellom dem er blitt så vanskelig.
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Underholdning og populærvitenskap i skjønn forening.

Hva vi gjør, hva som omgir oss, hva vi føler – alt har 
med kjemi å gjøre. Den unge forskeren og journalisten 
Mai Thi Nguyen-Kim presenterer det livlige beviset i 
denne spennende populærvitenskapelige boken. På 
underholdende og originalt vis forklarer hun de kjemiske 
reaksjonene som i all hemmelighet finner sted både i og 
rundt oss.

Magien med kjemien er bygget opp på snedig vis, ved at 
forfatteren skildrer en helt vanlig dag fra morgen til kveld:

Leseren får vite hva som er optimalt tidspunkt for den 
første kaffekoppen og hvorfor fluor skal inkluderes 
i tannkremen. Vi får greie på hva som gjør at 
mobiltelefonbatterier fungerer, hvordan de kan vare lenger, 
og hvorfor de noen ganger eksploderer. Vi forstår plutselig 
hvorfor bare aluminiumssalter hjelper mot svetteflekker, 
hvorfor svette stinker og hva du virkelig kan gjøre med det.

 Og ikke minst avslører boka hemmeligheten bak en 
perfekt sjokoladekake – og selvfølgelig hva som skjer på 
molekylært nivå når kjemien mellom to personer stemmer.
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Et forsøk på å skildre menneskehetens blind date med 
kunstig intelligens.

Ekko var nymfen som snakket for mye. For dette ble hun 
dømt til en skjebne hvor hun bare kunne gjenta andre. 

På 2000-tallet møter vi Ekko i medieteknologien; 
i virale memer, skittstormer, hekseprosesser og 
ekkokamre. Den som får algoritmene på sin side, vinner 
oppmerksomhetsøkonomiens høyeste trofé: å bli sett. Og 
Ekkos store kjærlighet var Narcissus, han som druknet i sitt 
eget speilbilde. 

I dette essayet fletter Lena Lindgren politikk, mytologi, 
psykologi og vitenskap sammen med scener fra Silicon 
Valley. Ekko er en samtidsdiagnose og en høyttenkning 
rundt noen av de mest avgjørende spørsmålene i vår tid. 
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Hva skjedde egentlig da vi ble rammet av en pandemi? Og 
hvorfor gikk det som det gikk? Hele Norges «fung.ass.» 
Espen Rostrup Nakstad sto midt i krisen. I denne boken 
forteller han historien om hva som skjedde, og hvorfor 
verden var dømt til å mislykkes allerede før viruset hadde 
spredt seg fra Kina.

Boken gir et fascinerende innblikk i krisehåndtering og 
ledelse globalt og nasjonalt – helt fra terroren rammet New 
York 11. september 2001 til et ukjent virus begynte å spre 
seg i Asia og Europa nesten to tiår senere. Tilfeldighetenes 
spill er kanskje ikke så tilfeldige som man kan få inntrykk av 
når verden rammes av stadig nye kriser – hundre år etter 
spanskesyken.

Vi møter menneskene i maktens korridorer og får samtidig 
ta del i forfatterens liv hjemme med små barn, trivielle 
gleder og sorger, kjærlighet og død. Boken er full av 
tilbakeblikk til triste og vakre øyeblikk i Nakstads eget liv 
og hans erfaringer fra storpolitikk i FN, maktkamper og 
personlige tragedier.
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I bestselgeren 12 regler for livet tok Jordan B. Peterson livet 
av en rekke floskler om vitenskap, tro og den menneskelige 
natur. Med sine påstander om moderne kjønnsroller og at 
dagens menn blir undertrykket, er Peterson omstridt, elsket 
og hatet. Men tankegodset hans handler om langt mer enn 
likestilling, det dreier seg dypest sett om å ta kontrollen 
over eget liv. Peterson er blitt omtalt som «en av de mest 
stimulerende intellektuelle tenkerne i vår tid» og «i en egen 
intellektuell liga» av aviser som Observer og The Guardian.

Endelig kommer oppfølgeren! I denne boken utfordrer 
Peterson leseren til å gå ut av komfortsonen for å tilpasse 
seg en verden i stadig endring. Mens for mye kaos i livet 
kan gjøre oss usikre, kan for mye orden føre til mangel på 
nysgjerrighet og kreativitet, mener forfatteren. Å balansere 
orden og kaos i tilværelsen er helt grunnleggende for å 
lykkes, og for å få et godt liv. 

Jordan B. Peterson har en enorm skare av trofaste 
tilhengere, og den første boken har solgt mer enn fem 
millioner eksemplarer over hele verden. 
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MER ENN BARE ORDEN
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Alle foreldre vil at barna deres skal ha det bra. Hvordan 
oppnår vi det? I denne enkle, kloke og morsomme boken 
forteller den erfarne psykoterapeuten Philippa Perry hva 
som skal til. Hva bør vi som foreldre gjøre, og hva bør vi 
absolutt ikke gjøre?

Perry guider leseren gjennom en helhetlig tenkning som 
bygger opp og styrker et åpent og godt forhold mellom 
foreldre og barn. Boken forklarer deg hvordan din egen 
oppvekst påvirker hvordan du er som forelder, og hvordan 
du kan rette opp de gale beslutningene og valgene du helt 
sikkert kommer til å gjøre. Du lærer hvordan du kan bryte 
dårlige mønstre og komme ut av fastlåste situasjoner, og 
hvordan du kan håndtere og skille fra hverandre dine egne 
og dine barns følelser.

Philippa Perry (f. 1956) er utdannet psykoterapeut og 
har skrevet flere bøker. I Storbritannia er hun et kjent 
radionavn.
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Hender det du skammer du deg over oppførselen til barnet 
ditt? Er du redd for at barnet ditt ikke har evne til empati? 
Har du hatt lyst til å skrike «hold kjeft» til tenåringen som 
kjefter, kritiserer og slamrer med dørene? Har du opplevd å 
bli redd ditt eget barn når armene slår og beina sparker? I 
så fall er du ikke alene.

Sinne er en følelse som gir oss styrke. Sinne får oss til å 
stå opp for oss selv og forsvare oss mot urett. Hva er det 
som gjør at noen barn blir så rasende? Hvorfor er det så 
vanskelig å håndtere sinte barn? Hva trenger de sinte barna 
og hvordan skal du klare å gi dem det? Nøkkelen ligger i å 
forstå både selve sinnet og følelsene som ligger bak – og 
hva den voldsomme atferden vekker i deg som forelder.  
 
Denne boken forteller deg alt du trenger å vite om 
sinte barn. En nyttig og lettlest bok om en av de store 
utfordringene ved å være forelder!

S |

ISBN 9788205546646  //  Kr 379,-  // Lansering ultimo mars

SINTE BARN OG SINTE VOKSNE
ANNE HILDE VASSBØ HAGEN

Sakprosa
Helse og livsstil



69

Ren nytelse er en kokebok med fristende, antiinflamma-
torisk mat. Hvis du følger oppskriftene i den i 30 dager, gir 
du kroppen din automatisk en omstart – uten at du engang 
behøver å sette deg inn i hele teorien. I hovedtrekk går 
den ut på at du ved å ta bort ett sett med ingredienser i 
30 dager – kumelk og gluten, som trigger immunforsvaret 
og skaper kronisk og skadelig inflammasjon i kroppen – 
gir både kroppen og helsen din en «boost», en omstart. 
Innledningen i boken gir en kort oversikt over teorien bak. 
Etter perioden på 30 dager kan du, om du ønsker det, 
reintrodusere ingredienser du har kuttet ut. Berits mål er  
at du skal finne ditt eget skreddersydde kosthold.

Berit Nordstrand (f. 1966) er lege med tre spesialiseringer 
og bestselgende forfatter. Hun er kjent fra TV og media. 
Hun bor i Trondheim og har seks barn. Dette er hennes 
fjortende bok.
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88 nye antiinflammatoriske oppskrifter og 
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Har du en sukkeravhengighet?

Går det an å være avhengig av sukker og andre raffinerte 
karbohydrater som finnes i brød, pasta, ris eller potetgull? 
Mange opplever at «stoppknappen» i hjernen er borte, 
og at gode forsetter om å skjerpe seg rakner etter kort tid. 
Kanskje har de en sukkeravhengighet?

I dag er det vanlig med et kosthold bestående av store 
mengder sukker og raffinerte karbohydrater, men mange 
ser ikke dette i sammenheng med plager som lite energi, 
humørsvingninger og vektoppgang. Sukkeravhengigheten 
kan for mange overskygge alt, gjøre livet gledesløst og uten 
håp. Ved å legge om kostholdet og bevisstgjøre deg ulike 
mattriggere kan du få livet ditt tilbake.

Boken tar for seg skjulte sukkerbomber og gir gode råd til 
deg som vil kutte ned på sukker i kosten – og en konkret 
plan for deg som har en sukkeravhengighet.
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Bli sterkere på 12 uker med Lene Alexandra Øien 
som din PT.
Boken inneholder beskrivelser av de beste styrketrenings-
øvelsene og konkrete planer for hvordan øvelsene kan 
settes sammen for å gi best mulig resultat.

Lene Alexandra Øien er utdannet PT og har trent hundrevis 
av mennesker som har hatt som mål å bli sterkere. Hun 
har vært opptatt av trening hele livet og har mange ganger 
erfart hvor viktig treningen har vært i sitt eget liv. Lene 
Alexandra er tidligere modell, sanger og låtskriver. Hun 
har ofte «hårete» mål for seg selv som hun gjennomfører. 
Hun har vært med i en rekke realityprogrammer, hun vant 
Skal vi danse i 2008 og har en rekke medaljeplasseringer 
i norske og internasjonale bikinifitness-konkurranser. Hun 
brenner for at kvinner skal bli sterkere på alle måter.
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Nesten alle mennesker opplever at det er noe ved en selv 
som en misliker eller ønsker å skjule for omgivelsene. Det kan 
dreie seg om utseende, personlighet, kompetanse, seksualitet, 
drømmer eller ting vi har gjort. Selvkritikk kan også være 
mer generelt og altomfattende, som en stor og vond følelse 
av at hele vår identitet og person er annerledes, defekt eller 
ikke verdig å være en del av fellesskapet. Noen ganger er 
selvkritikken så subtil at vi nesten ikke merker at den er der. Vi 
bare kjenner oss tunge og engstelige, eller vi begrenser deler 
av livet vårt i et forsøk på å unngå å dumme oss ut.
Vi har alle hørt rådet om å behandle oss selv som vi behandler 
en god venn, men hvorfor er det så vanskelig? Hvorfor er 
«styggen på ryggen» alltid klar til angrep? Denne boka 
tar leseren med på et engasjerende dypdykk inn i temaet 
selvkritikk. Leseren vil bli kjent med sin indre kritiker, utforske 
hvordan den påvirker hverdagen og få tanker om hvor den kan 
komme fra.
Selvkritikk plager svært mange av oss, og er et av de vanligste 
– om ikke det aller vanligste – temaet i terapirommet. Denne 
boken forklarer deg hva du kan gjøre for å få det bedre.
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Ny bok fra Thomas Erikson – mannen bak gigabestselgeren 
Omgitt av idioter!

Har du problemer på jobben? I familien? Økonomiske 
bekymringer? Kjærlighetsproblemer, gale naboer eller 
andre tærende konflikter? Kanskje føles livet som en eneste 
lang motbakke?

I sin nye bok fokuserer suksessforfatter Thomas Erikson på 
utfordringene, og med glimt i øyet gir han deg forslag til 
hvordan du kan løse dem. Først og fremst handler det om 
å ha en aktiv tilnærming til ditt eget liv og de utfordrende 
situasjonene du havner i, mener Erikson, som deler en 
rekke konkrete råd for hvordan du kan komme deg videre 
og snu motgang til medgang: Lær deg å håndtere ting 
du er redd for! Hold deg til planen, selv om andre har 
innvendinger mot den, og slutt å kaste bort tiden på feil 
ting. Erikson understreker også hvor viktig det er at du 
lærer av livets nedturer, slik at du ikke havner i det samme 
uføret igjen.

Nordmenn elsker Thomas Erikson, og hans måte å skrive 
om relasjoner, kommunikasjon og handlingsmønstre på! 
Hans bok Omgitt av idioter er under utgivelse i 46 land, og 
har solgt flere millioner eksemplarer internasjonalt.
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Da Terje ble diagnostisert med «uhelbredelig» 
lymfekreft i 2016, gjorde han ikke som de fleste andre 
– han fulgte ikke sykehusets pakkeforløp. I flere år 
hadde han slitt med eksem og psoriasis og mente det 
måtte være en sammenheng. Han oppsøkte i stedet 
en ernæringsmedisiner og startet en «innvendig 
storrengjøring».
Til tross for omfattende forskning på kreftmedisiner de 
siste femti årene, er kreft i dag blitt vår mest utbredte 
og farligste folkesykdom. Men forskere får stadig 
større forståelse av mikromiljøet knyttet til cellenes 
energiproduksjon. Kan det hende at kreft ikke skyldes 
uflaks eller tilfeldige mutasjoner og gener, men snarere er 
et resultat av et toksisk miljø i cellens overflate?
Terjes endring av kosthold og livsstil skulle gjøre sykehusets 
dom til skamme. Her deler han sin sterke historie og gjør 
et dypdykk i den nye forståelsen av sykdommen. Boken 
utfordrer det rådende synet på kreft og oppfordrer til et 
bredere samarbeid mellom onkologer, biokjemikere og 
ernæringsmedisinere.
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«Da jeg fikk cøliaki i 2008, måtte jeg brått legge om 
kostholdet mitt og spise glutenfritt. Jeg oppdaget raskt at 
det nesten ikke fantes glutenfrie produkter med god smak 
og sunne ingredienser på markedet.»
Monica J. Hellmann tok saken i egne hender. Etter flere 
år uten gluten og med lang erfaring bak kjøkkenbenken, 
har hun kommet frem til utallige deilige, sunne og enkle 
oppskrifter. Nå lager hun alt fra grove brød og boller til 
pizza og kaker i sitt glutenfrie kjøkken, og hun har lyst til å 
dele sine oppskrifter og tips med deg.
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Vi har temmet atomet og landet på månen. Nå er det 
forståelsen av livet selv som står for tur. I denne boken tar 
Jo Røislien deg med på en reise inn i livsvitenskapen – med 
spermcellen som guide.

Gjennom personlige historier og historiske anekdoter får vi 
vite mer om spermrace, skreitokt og kloning av hund. Alt 
for å komme til bunns i hvordan levende liv fungerer, hvilke 
av livets regler som kan tøyes, og hvilke som kan brytes. 
Vi blir kjent med menneskene bak oppdagelsene og får 
innblikk i et fagfelt som ofte ligger gjemt bak uforståelige 
faguttrykk. Hvorfor har sex blitt den mest populære 
forplantningsformen på planeten? Kan et dyr bli utryddet 
to ganger? Og hvordan er det i det hele tatt mulig å lage 
museunger med to biologiske mødre, og ingen far?

Boken gir innsikt i hvor vi alle kommer fra – og hvor vi er på 
vei.
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LIVSVIKTIG
En bok om sperm, gener og evig liv
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Aktive hjerner trenger hvile. Strever du med å sovne om 
kvelden, eller våkner du kanskje midt på natten? Denne 
boken byr på søvndyssende fortellinger som gjør at du 
lettere faller i søvn.

Å plukke syriner på en forlatt bondegård om 
våren. Å observere summende sommerinsekter på 
verandaen. Å hvile i en myk sofa sammen med katten i 
ettermiddagssolen. Gjennom enkle historier formidler 
forfatteren ro og harmoni som fyller hodet ditt og frir 
deg fra kvernende tanker. Fortellingene er som små 
meditasjoner som du trekkes uanstrengt inn i – små, 
sanselige pustehull av ro og selvomsorg.

Kathryn Nicolai har lang erfaring med å hjelpe folk 
med å finne ro og få sove. Hun har bakgrunn som 
meditasjons- og yogalærer og har hatt enorm suksess 
med podkasten Nothing Much Happens, der hun leser 
søvndyssende fortellinger for voksne.
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Finn ut hva drømmene dine betyr og hva du kan lære av 
dem!

Alle mennesker drømmer fire–fem ganger hver natt. Men 
vet du hva drømmene dine betyr? Loggfør drømmene 
dine og oppdag betydningen bak dem gjennom denne 
inspirerende journalen, som er full av nyttige instruksjoner 
og tips. Hvert menneskes drømmeliv er helt unikt. 
Drømmer er måten det ubevisste, instinktive selvet ditt 
behandler opplevelser på, revitaliserer deg og sender deg 
tydelige meldinger om livet ditt. Å forstå viktige budskap i 
drømmene dine kan være nøkkelen til et bedre liv.

Min drømmedagbok inneholder teknikker og øvelser som 
viser deg hvordan du kan huske, knytte forbindelser, se 
mønstre og tolke den hemmelige betydningen av din egen 
drømmeverden. Kort sagt: Den kan gjøre livet ditt til en 
drøm.
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Strikkedesigner Sidsel J. Høivik er endelig tilbake!

Med Mine strikkede favoritter presenterer Sidsel J. Høivik 
sine flotte og tidløse modeller og tar deg med inn i en 
fargerik verden bestående av nytt og gammelt, tradisjoner, 
mønstre, garn, farger og strikkepinner. Her finner du mer 
enn 20 oppskrifter på jakker, kofter, gensere, pulsvarmere, 
lue og hals til dame.

Forfatterens design har gitt henne et stort publikum, også 
utover Norges landegrenser. Sidsel har derfor samlet et 
knippe av sine mest populære modeller, som «Morgendis» 
og «Vaffeljakken», der oppskriftene presenteres både på 
engelsk og norsk.
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Jubel & Baluba er tilbake!
Jubel & Balubas første sybok tok markedet med storm, og 
endelig kommer oppfølgeren! Denne gangen har de i tillegg 
til modeller i kjent Jubel & Baluba-stil beveget seg inn i en 
verden av faste stoffer og symønstre tilpasset disse. Her 
får du en god blanding av kule klær i elastiske stoffer til 
nostalgiske og romantiske modeller i faste bomullsstoffer.

Jubeldrøm & Balubasøm inneholder over 30 ulike modeller 
i størrelse 50–170. Boken passer for deg som er helt 
ny i syverdenen, godt kjent eller et sted midt imellom. 
Modellene strekker seg fra de helt enkle til de mer 
detaljerte, med gode arbeidsbeskrivelser og en syskole 
med bildeforklaringer. Mønsterark i full størrelse følger 
selvfølgelig med.

Er du midt i babybobla, trenger praktiske barnehageklær, 
har en som skal på sitt første juleball eller en tenåring som 
fortsatt vil ha hjemmesydd – Jubel & Baluba ønsker å ha 
dere med, alle sammen!
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Fantastiske strikkeplagg med inspirasjon  
fra naturen!
Nordmenn elsker å bruke naturen. Anna-Sofia Vintersol 
elsker å designe klær, for det meste av islandsk ullgarn, som 
vil gjøre naturopplevelsene enda bedre. Eventyrstrikk er en 
bok fylt av fargerike og praktiske strikkeplagg for små og 
store, gamle og unge.

Med eventyrlige og detaljerte design har Anna-Sofia 
Vintersol, som står bak den populære Instagram-kontoen 
@loparefur, laget en bok fullspekket av gensere, kofter og 
småstrikk til hele familien.

Eventyrstrikk inneholder noen av strikkedesignerens mest 
populære oppskrifter, som «Warg», «Winterfox», «Sköll og 
hati», men også nye oppskrifter som «Biboon», «Yanaha» 
og «Bjørnehjerte».
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En ny og vakker fargeleggingsbok som tar deg med på en 
fengslende reise gjennom forestilte og fantastiske riker.

Dette er ikke bare en bok, det er like mye en magisk portal 
til ulike vidunderlige verdener. På disse sidene finner du 
slott i toppen av trær, flytende øyer og eventyrlandsbyer, 
som alle venter på å bli vekket til live av fargene dine. Legg 
ut på eventyr og la fantasien streife fra verden til verden, 
og oppdag fortryllede havskilpadder, nysgjerrige katter og 
tapte sangfugler underveis.

I denne nye fargeleggingsboken gir Johanna Basford liv 
til en serie splitter nye blekkillustrasjoner og temaer, alt 
sammen med et dryss av hennes høyt elskede botaniske 
planter. Gjør deg klar til å oppdage helt nye verdener av 
farger.
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Ferie = lesetid! I heftet Påskehygge samler vi mye godt 
lesestoff som du kan kose deg med i påskeferien, enten 
den tilbringes foran peisen hjemme i din egen stue eller på 
hytta omkranset av snødekte vidder. I dette heftet bidrar 
våre dyktigste sakprosaforfattere, biografer og formidlere 
med både spennende, utfordrende, underholdende og 
morsomme tekster. I tillegg kan du nyte både krimnoveller 
og annen eminent novellekunst. 
Vi nordmenn elsker friluftsliv, og særlig rundt påsketider, 
når naturen våkner og lyset vender tilbake. Det skriver flere 
av bidragsyterne nært og levende om. Og tradisjoner er 
viktige – også i påsken. Kanskje lurer også du på hvorfor 
Kvikk-Lunsjen er blitt et fast innslag på turer til fjells og til 
skogs her til lands? Det skal du få vite mer om. God påske!
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Stor quizbok for hele familien.
I Gyldendals store quizmix 2021 får du 2000 helt 
nye spørsmål, og her finner hele familien raskt sine 
favorittsider. Hver av de 200 kategoriene er delt inn i fire 
ulike vanskelighetsgrader, så det er enkelt å arrangere 
quiz etter nivået til deltagerne. Boka har også en 
innholdsfortegnelse hvor temaene er kategorisert, slik 
at det er enkelt å arrangere en temaquiz. Noen spørsmål 
er enkle – andre krever litt mer spesialkunnskap. Boken 
har med andre ord noe for enhver, både ferske og drevne 
quizere. Her får du virkelig testet kunnskapene dine.

S |

ISBN 9788205546639  //  Kr 169,-  // Lansering ultimo januar

GYLDENDALS STORE QUIZMIX
BJØRN REVIL

Sakprosa
Hobby og underholdning



85

Påske er quiztid!
Dette er quizboka som samler hele familien i påsken 
med sine 1000 spørsmål i fire vanskelighetsgrader. Ingen 
kommer til å klare alle spørsmålene, men alle i familien 
kommer til å greie ganske mange. Boka er delt inn i hele 
100 ulike kategorier med 10 spørsmål i hver kategori. 
Kategoriene ligger innenfor tradisjonelle quiz-emner 
som film, TV, musikk, sport, geografi, natur og vitenskap, 
historie, mat, litteratur og mye annet. Den inneholder også 
noen kategorier tilpasset familiens yngste, som Barnebøker, 
På bondegården, I eventyrland og Melodi Grand Prix Junior.
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Quiz for late sommerdager!
Dette er quizboka som samler hele familien i sommerferien, 
med sine 1000 spørsmål i fire vanskelighetsgrader. Ingen 
kommer til å kunne svare på alle spørsmålene, men alle 
i familien kommer til å greie ganske mange. Boka er delt 
inn i hele 100 kategorier med 10 spørsmål i hver kategori. 
Spørsmålene dreier seg om tradisjonelle quiz-emner 
som film, TV, musikk, sport, geografi, natur og vitenskap, 
historie, mat og litteratur. Flere av kategoriene er også godt 
egnet for familiens yngste.

S |

ISBN 9788205546615  //  Kr 99,-  // Lansering ultimo mai

SOMMERQUIZ 2021
JARLE ENERUD

Sakprosa
Hobby og underholdning
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En unik guide til perlene i norsk natur.
Norske turklassikere, som Preikestolen, Romsdalseggen 
og Besseggen, gir oss norsk natur på sitt aller beste. Selv 
om tusenvis har gått turen før deg, blir utsikten aldri slitt. 
Men stadig vokser det frem nye turklassikere som lenge har 
vært lokale kjendiser. I denne boken er 50 av Norges fineste 
turklassikere samlet.

Boken gir turtips til etablerte og ubestridte klassikere som 
Galdhøpiggen, Store Skagastølstind og Kjerag, men også 
til unge lovende turklassikere, som Segla, Knutshøe og 
Reinebringen. Her er turer du enkelt kan gå, turer du kan 
strekke deg mot, og turer du kan drømme om.

Har du første gått en turklassiker, så setter den sitt preg 
på deg. Enten du trår ut av komfortsonen på bratte og 
luftige Stetind, følger gamle ferdselsårer blant fossebrus 
og fjellkløfter i Aurlandsdalen, eller går fra fjell til frukttrær 
langs panoramastien i Hardanger.

S|

ISBN 9788205546950  //  Kr 429,-  // Lansering medio april

NORGES BESTE TURKLASSIKERE
HEGE OG STINE SCHULTZ HEIRENG

Sakprosa
Natur og friluftsliv
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De beste turene fra Norges mest populære turbokserie.

Nordmenn har fått smaken på norgesferie og friluftsliv 
i praktfull norsk natur. I denne boka har vi samlet de 50 
flotteste og mest populære turene fra bestselgerne i 
Norges beste-serien, Norges beste toppturer, Norges beste 
sykkelturer og Norges beste hytte-til-hytte-turer, i en rimelig 
softcoverutgave.

De 50 turene bringer deg fra fjell til fjord, gjennom 
setertrakter, over vide vidder og langs innbydende 
kystlandskap. Dette er en bok for barnefamilier, for unge 
og eldre som vil erobre Norge som ferieland og gjerne 
kombinere syklingen med toppturer og overnatting på 
hytter. I denne boka finner leseren det beste Norge har å by 
friluftsturisten sommeren 2021. 

La deg inspirere, pakk sykkelvesken eller ryggsekken og legg 
i vei for å utforske landet ditt. Boka er spekket med nyttig 
informasjon og oversiktlige kart så du enkelt kan planlegge 
og gjennomføre turen.

S |

ISBN 9788205547667  //  Kr 199,-  // Lansering medio mars

NORGES BESTE SOMMERTURER
Hytte til hytte-turer. Toppturer. Sykkelturer

OTTO LUND M.FL.

Sakprosa
Natur og friluftsliv
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Barn & Ungdom



90
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Bli med Peppa på en vidunderlig vinterreise.

Det var en gang at Peppa og Georg dro på en magisk 
reise til Vinterlandet med Bestemor og Bestefar Gris, 
og der traff de Sukkerfeen! Hvem andre tror du de 
treffer på denne vidunderlige vinterreisen?

Peppa – storsjarmøren med høye seertall på NRK 
Super – bor sammen med mamma og pappa og 
lillebroren Georg. Hun elsker å leke og være sammen 
med familien sin og vennene sine, og så liker hun å 
hoppe opp og ned i sølepytter.

B|

Originaltittel: Peppa’s Frosty Fairy Tale // Oversetter: Jan Chr. Næss //  
ISBN 9788205542099  //  Kr 149,-  // Lansering primo januar

PEPPAS VINTEREVENTYR
NEVILLE ASTLEY OG MARK BAKER

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Morsomt aktivitetshefte med klistremerker.

Velkommen om bord! Peppa og Georg er i farta, 
og det er familien og vennene deres også. Bli med 
på moroa, og bruk klistremerkene til å fullføre alle 
bildene.

Peppa – storsjarmøren med høye seertall på NRK 
Super – bor sammen med mamma og pappa og 
lillebroren Georg. Hun elsker å leke og være sammen 
med familien sin og vennene sine, og så liker hun å 
hoppe opp og ned i sølepytter.

B |

Originaltittel: On the Move! Sticker Actitivity Book // Oversetter: Jan Chr. Næss //  
ISBN 9788205547902  //  Kr 99,-  // Lansering medio februar

I FARTA!
NEVILLE ASTLEY OG MARK BAKER

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Det er ferietid for Peppa!

Peppa gleder seg sånn til å reise på ferie med 
familien. Særlig gleder hun seg til å bade i basseng 
med den oppblåsbare flamingoen sin, hvis hun bare 
klarer å få den ned i kofferten, da! Kanskje finner hun 
noen nye venner i sola …

Peppa – storsjarmøren med høye seertall på NRK 
Super – bor sammen med mamma og pappa og 
lillebroren Georg. Hun elsker å leke og være sammen 
med familien sin og vennene sine, og så liker hun å 
hoppe opp og ned i sølepytter.

B|

Originaltittel: Peppa’s Summer Holiday // Oversetter: Jan Chr. Næss //  
ISBN 9788205542105  //  Kr 149,-  // Lansering ultimo april

PEPPA PÅ SOMMERFERIE
NEVILLE ASTLEY OG MARK BAKER

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Morsomt aktivitetshefte med klistremerker.

Peppa, Georg og alle vennene deres elsker 
sommeren! Bli med på moroa i dette supre 
sommeraktivitetsheftet som er fylt med oppgaver, 
leker – og klistremerker!

Peppa – storsjarmøren med høye seertall på NRK 
Super – bor sammen med mamma og pappa og 
lillebroren Georg. Hun elsker å leke og være sammen 
med familien sin og vennene sine, og så liker hun å 
hoppe opp og ned i sølepytter.

B |

Originaltittel: Summer Fun! Sticker Activity Book // Oversetter: Jan Chr. Næss //  
ISBN 9788205548169  //  Kr 99,-  // Lansering primo mai

SOMMERMORO!
NEVILLE ASTLEY OG MARK BAKER

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Høytlesning og aktivitetshefte med klistremerker!

Peppa og Georg er i svømmebassenget. Georg lærer 
å svømme. Les fortellingen og sett inn massevis av 
plaskevåte klistremerker!

Peppa – storsjarmøren med høye seertall på NRK 
Super – bor sammen med mamma og pappa og 
lillebroren Georg. Hun elsker å leke og være sammen 
med familien sin og vennene sine, og så liker hun å 
hoppe opp og ned i sølepytter.

B|

Originaltittel: Summer Fun! Sticker Activity Book // Oversetter: Jan Chr. Næss //  
ISBN 9788205548176  //  Kr 99,-  // Lansering primo mai

PEPPA SVØMMER
NEVILLE ASTLEY OG MARK BAKER

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Lær tallene med den lille larven Aldrimett.

Eric Carle er en av verdens mest populære 
barnebokforfattere, og aller mest kjent er han for 
fortellingen om den lille larven Aldrimett. Han har 
også illustrert utallige andre dyr. I denne pekeboken 
møter du mange av dem. Først er det bare én, men 
så er det en til og en til og en til. Hvert nye dyr som 
kommer, er litt mindre enn det forrige. Til slutt er det 
en hel liten parade, og aller bakerst er den lille larven. 
Mens dere studerer dyrene, kan dere telle dem. 
Til slutt kan dere se på oppslaget med alle tallene i 
forskjellige farger.

B |

Originaltittel: The Very Hungry Caterpillar’s 1 2 3
ISBN 9788205544390  //  Kr 149,-  // Lansering primo januar

DEN LILLE LARVEN ALDRIMETTS 123
ERIC CARLE

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Gjensyn med Lille Hare Hasselbrun.

Utallige lesere kjenner Lille Hare Hasselbrun fra 
klassikeren Gjett hvor glad jeg er i deg. Endelig er han 
tilbake.

Lille Hare Hasselbrun var på utforskning og kom 
etter hvert til Himmelfjell. Der fant han litt av en 
overraskelse i lyngen! En nydelig bok om vennskap.

B|

Originaltittel: Will You Be My Friend? // Oversetter: Jan Chr. Næss // Illustratør: Anita Jeram
ISBN 9788205542563  //  Kr 199,-  // Lansering medio januar

VIL DU VÆRE VENNEN MIN?
SAM MCBRATNEY

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Tenk om Leo var en hund! Da kunne han bjeffet på 
naboen eller løpt rundt i stua. Fort! Og storesøster 
Katja ville kanskje hatt lyst til å leke med ham?

Dette er den første boka i en ny bildebokserie for 
de minste, som tar utgangspunkt i en av barnas 
favorittleker: å være et dyr.

B |

Illustratør: Jenny Jordahl //  
ISBN 9788205540989  //  Kr 199,-  // Lansering medio januar

LEO ER EN HUND
ARNE SVINGEN

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Tenk om Leo var en elefant! Da måtte han listet seg 
rundt, for ikke å ødelegge noe. Men kanskje snabelen 
kan redde en vase som er på vei til å knuse?

Dette er den andre boka i en ny bildebokserie for 
de minste, som tar utgangspunkt i en av barnas 
favorittleker: å være et dyr.

B|

Illustratør: Jenny Jordahl //  
ISBN 9788205541009  //  Kr 199,-  // Lansering medio januar

LEO ER EN ELEFANT
ARNE SVINGEN

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Peke- og snakkebok for den fartsglade.

Her ser vi på tøffe små og store biler og andre 
transportmidler. Se og pek på bildene, og si ordene 
om igjen. Kan du finne en gravemaskin og en 
sementbil? Hvilke farger synes du er finest på biler?

Slitesterke bøker i tykk papp og med avrundede 
hjørner som tåler små, ivrige lesere.

B |

Originaltittel: First 100 Trucks and This That Go // 
ISBN 9788205546509  //  Kr 89,-  // Lansering medio februar

100 BILER, FLY, TOG OG BÅTER

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Her har vi samlet sju kjente og kjære sangleker for 
barn som liker å synge. Klapp, tramp, sving deg, 
slå med hammeren og spill med fingrene! Trykk på 
knappene for å lytte til sangene. Inger Gundersen, 
Torben Snekkestad og Andreas Mjøs har vært i studio 
og spilt inn musikken. Lisa Aisato står for de herlige 
illustrasjonene.

La sangstunden bli en kilde til glede. I denne boka 
finner du: Alle barna klapper, Fingrene våre spiller vi 
med, Jeg er en liten spillemann, Jeg gikk meg over sjø 
og land, Petter slår med en hammer, Tante Monica og 
Tommelfinger.

B|

ISBN 9788205544987  //  Kr 199,-  // Lansering medio mars

MIN FØRSTE SANGLEKEBOK
Bli med å synge

LISA AISATO (ILL.)

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Corny skal sykle på stor sykkel!

Det er ferie, og hele familien skal på hytta. Der skal 
de bare fiske og bade og leke. Og det beste av alt: 
Corny skal lære å sykle på stor sykkel. Det kan bare 
store barn. Men sykkelen er jo helt dum. Den virker 
ikke i det hele tatt. Corny faller av og skrubber kneet 
til og med. Au! Din dumme sykkel! Kanskje Corny ikke 
trenger å lære å sykle i det hele tatt?

B |

Sandra Lyng        DEN ER M
IN, SIER CO

RNY

      Sandra LyngSandra Lyng                                Cathrine SandmælCathrine Sandmæl

Du klarer det,Du klarer det,

Illustratør: Cathrine Sandmæl //
ISBN 9788205546561  //  Kr 199,-  // Lansering ultimo mars

DU KLARER DET, CORNY
SANDRA LYNG

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Perfekte aktiviteter til små enhjørningfans!

Aktivitetsheftet inneholder 48 sider med aktiviteter, 
blant annet fargeleggingsoppgaver, rebuser, 
labyrinter, brettspill og finn-fem-feil for små 
enhjørningfans. Heftet inneholder også en rekke 
oppgaver knyttet til barnas følelser, som kan gi dem et 
språk for å snakke om hvordan de har det. Perfekt å 
ha med seg på tur!

B|

ISBN 9788205544345  //  Kr 99,-  // 

AKTIVITETSHEFTE CORNY
CATHRINE SANDMÆL (ILL.)

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Corny får ikke være med!

Corny gleder seg sånn til å leke med Deni og Leni på 
lekeplassen. Deni og Leni har tatt med seg Max. Han 
har nettopp flyttet inn i nabohuset. Max er tøff og 
tør masse. Men plutselig er det ikke plass til Corny på 
huska. Og ikke i sandkassa. Bare Max og Deni og Leni. 
De er bestevenner, sier Max. Og Corny får ikke være 
med å leke.

B |

Sandra Lyng        DEN ER M
IN, SIER CO

RNY

      Sandra LyngSandra Lyng                                Cathrine SandmælCathrine Sandmæl

Du får ikke Du får ikke 
være med,være med,

Illustratør: Cathrine Sandmæl //
ISBN 9788205546554  //  Kr 199,-  // Lansering ultimo mars

DU FÅR IKKE VÆRE MED, CORNY
SANDRA LYNG

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Bli med traktoren på jobb!

I Tut og kjør. Traktor følger vi traktoren en hel 
arbeidsdag. Vi blir med bonden og traktoren når de 
tar slåtten! Det er mye som skal gjøres for å sørge for 
at dyra får nok mat til vinteren. Og mye å passe på. 
For hva gjør man når en liten rådyrkalv gjemmer seg i 
gresset?

Tut og kjør-bøkene er serien for barn som elsker lyden 
av sirener, og som aldri ser seg mett på maskinene 
som jobber på en byggeplass. Bildebøkene er tett 
på kjøretøy og arbeidet som blir utført. Perfekt til 
høytlesning for 2–4-åringen, med realistiske og 
fargerike illustrasjoner av Ingebjørg Mæland.

B|

ISBN 9788205545083  //  Kr 179,-  // Lansering medio april

TUT OG KJØR: TRAKTOR
INGEBJØRG FAUGSTAD MÆLAND

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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En ny historie om Norges søteste bjørn.

Hver mandag drar Brillebjørn og mamma i 
svømmehallen mens mor er på kor. Brillebjørn elsker 
å plaske og sprute. Det er et lite basseng og et stort 
basseng i svømmehallen. Brillebjørn har så lyst til å 
tørre å hoppe uti det store bassenget, men det er 
kjempeskummelt å få vann i øynene. Kanskje det er 
best å bare være i det lille bassenget? Men det er jo 
et babybasseng

B |

ISBN 9788205546578  //  Kr 179,-  // Lansering medio mars

BRILLEBJØRN I SVØMMEHALLEN
IDA JACKSON OG JENS A. LARSEN AAS

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Fire bøker om Brillebjørn i en nydelig  
samleutgave!

Kjenner du Brillebjørn fra NRK Super? I bøkene kan 
du lese om hva som skjedde da Brillebjørn selv var en 
liten bjørn.

Samleboka inneholder: Brillebjørn besøker bestemor, 
Brillebjørn er syk, Brillebjørn i bursdag og Brillebjørn 
blir storebror.

Varme og humoristiske hverdagshistorier som det er 
enkelt å kjenne seg igjen i – for både liten og stor. Og 
den perfekte gaven til små Brillebjørn-fans!

B|

ISBN 9788205546585  //  Kr 299,-  // Lansering ultimo april

DEN STORE, GULE BRILLEBJØRN-BOKA
IDA JACKSON OG JENS A. LARSEN AAS

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Enkle aktiviteter og oppgaver for  
Brillebjørn-fans i barnehagen!

Aktivitetsheftet inneholder 40 sider med 
barnehagerelaterte aktiviteter og oppgaver for små 
Brillebjørn-fans, blant annet fargeleggingsoppgaver, 
rebuser, labyrinter, brettspill og finn-fem-feil. Det er 
fylt med gjenkjennelige karakterer og steder fra 
bøkene om da Brillebjørn selv var en liten bjørn, og 
ikke minst situasjoner barna kjenner igjen fra egen 
barnehagehverdag.

Perfekt å ta med seg på tur!

B |

ISBN 9788205546592  //  Kr 99,-  // Lansering primo mai

BRILLEBJØRN I BARNEHAGEN
Aktivitetshefte

IDA JACKSON OG JENS A. LARSEN AAS

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Det er morgen. Mo og Mille skal ut av pysjen og inn 
i klærne. Hva i all verden skal de ha på seg? Hvor tar 
skittentøyet veien? Til slutt er de klare for lekeplassen.

En koselig fortelling med luker, klaffer og et dreiehjul. 
Perfekt for små barn som øver på å kle på seg selv.

B|

Originaltittel: We Can Get Dressed // Oversetter: Jan Chr. Næss // Illustratør: Marion Cocklico //
ISBN 9788205548602  //  Kr 179,-  // Lansering primo mai

VI KLER PÅ OSS SELV
Lesestoff for små barn som øver seg på  
hverdagsutfordringer.

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Når speilet knuser, blir pappa sint. Når jeg søler med 
melken, blir pappa sint. Han blir alltid sint! Men det er 
jo ikke min skyld. Det er fuglen som får meg til å gjøre 
det.

Hilde Hodnefjeld har skrevet og tegnet en historie om 
hvor vondt det er å få kjeft, særlig når du ikke gjorde 
det med vilje.

Uppsa handler om å finne ut av hvordan man kan leve 
med en ulykkesfugl på skulderen.

B |

ISBN 9788205543218  //  Kr 279,-  // Lansering medio april

UPPSA
En ulykkesfugl på skulderen

HILDE HODNEFJELD

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Eventyrene om den filosofiske bjørnen med Bare Liten 
Forstand finner sted i Hundremeterskogen. Les om da 
Brumm gikk på besøk, da Nøff møtte Heffalompen, og 
ikke å forglemme da Tussi mistet halen sin, og Brumm 
fant den! Fortellingene er fulle av visdom og humor, 
og så enkle at selv ganske små barn følger spent med.

A.A. Milne skrev i alt to bøker om Ole Brumm til sin 
sønn, Christopher Robin. Handlingen er lagt til skogen 
like ved der de bodde. Alle figurene er skapt etter 
modell av lekedyr i Christopher Robins barnerom, og 
Ole Brumm var den teddybjørnen Christopher Robin 
fikk på ettårsdagen sin. Milnes Hundremeterskog 
står der den dag i dag, og Christopher Robins etter 
hvert ganske medtatte tøydyrvenner er på museum i 
Amerika. Men mye enklere enn å reise til fremmede 
land og fjerne himmelstrøk, er det å bli kjent med Ole 
Brumm og vennene hans gjennom bøkene.

Den første boken om Ole Brumm utkom i 1926. Siden 
den gang har han vært en Verdensberømt Bjørn.

B|

Originaltittel: Winnie-the-Pooh // Oversetter: Marianne Koch Knudsen // Illustratør: Ernest H. Shepard //
ISBN 9788205549395  //  Kr 299,-  // Lansering medio mai

OLE BRUMM
Fortellingene som gjorde Ole Brumm til verdens 
mest populære bjørn.

ALAN ALEXANDER MILNE

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Denne klokkeboka er super for å lære barnet ditt om 
tid. Still klokka til riktige tider mens dere leser om fire 
barnehagevenner og dagen deres.

Boka har en utbrettsside med en stor klokke og visere 
du kan stille. Legg boka på et bord slik at dere kan 
bruke den store klokka mens dere leser. Se etter de 
røde klokkene på hver side i boka. Følg instruksjonene 
om hvordan viserne skal stilles, slik at den store 
klokka viser det samme som de små klokkene.

B |

Originaltittel: My First Clock Book // Illustratør: Becky Down //
ISBN 9788205541627  //  Kr 179,-  // Lansering primo januar

MIN STORE KLOKKEBOK
En morsom bok som lærer barna om tid

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Møt Astrid Lindgren, jenta som har gledet en hel 
verden med fargerike fortellinger og makeløs fantasi.

Astrid forelsket seg i historier da hun var ganske 
liten. Hun vokste opp nær naturen og levde akkurat 
slik en vill jente burde: Hun utforsket skogen, lekte 
med søsknene og fant på rampestreker. Ut fra 
disse opplevelsene ble Pippi Langstrømpe født, 
og i dag minner hun oss på barndommens gleder. 
Denne inspirerende historien om den elskede 
barnebokforfatteren har også en fakta- og bildedel 
bakerst i boka.

I Små folk, STORE DRØMMER-serien kan du lese om 
enestående mennesker som har utmerket seg innen 
alt fra vitenskap og mote til menneskerettigheter og 
kunst. Alle begynte de som et lite barn med en drøm.

B|

Originaltittel: Pequeña & Grande Astrid Lindgren (esp), Little People, BIG DREAMS Astrid Lindgren (eng) // 
Oversetter: Ingrid Mefald Hafredal // Illustratør: Linzie Hunter //
ISBN 9788205542426  //  Kr 179,-  // Lansering primo januar

ASTRID LINDGREN
ISABEL SANCHEZ VEGARA

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Lære mer om Mor Teresa, som helt fra hun var barn, 
bestemte seg for å vie livet sitt til å hjelpe andre.

Mor Teresa ble født i Skopje i Nord-Makedonia. Hun 
visste at hun ville vie livet sitt til religionen helt fra 
hun var barn. Hun var veldig opptatt av fortellinger 
om misjonærer som hjalp andre, og ville gjøre det 
samme selv. Mor Teresa tilbrakte resten av livet med 
å ta vare på syke og fattige over hele verden, og er nå 
kjent som Den hellige Mor Teresa av Calcutta. Denne 
utrolige historien om livet hennes har også en fakta- 
og bildedel bakerst i boka.

B |

Originaltittel: Pequeña & Grande Mother Teresa (esp), Little People, BIG DREAMS Mother Teresa (eng) // 
Oversetter: Ingrid Mefald Hafredal // Illustratør: Natascha Rosenberg //
ISBN 9788205542433  //  Kr 179,-  // Lansering primo januar

MOR TERESA
ISABEL SANCHEZ VEGARA

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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50 morsomme oppskrifter og ideer

Hele Norge perler!

Det store spørsmålet er alltid: «Hva skal vi perle? I 
dette aktivitetsheftet får du over 50 perlemønster 
og ideer. Lag alt fra dyr og eventyrfigurer til biler, 
skjeletter og deilige kaker. Du får i tillegg flere ideer til 
hva du kan bruke perlekunstverkene dine til.

Alt du trenger er perler, perlebrett, bakepapir, et 
strykejern – og Perlefeber-heftet, så kan barna perle i 
timevis.

B|

ISBN 9788205547896  //  Kr 99,-  // Lansering primo januar

PERLEFEBER
Aktivitetshefte

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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«Jeg tisser! 
Men tisser fuglene på himmelen? 
Kan de tisse når jeg ikke kan se noe? 
Og fluer? Og edderkopper? 
Og flaggermus og spøkelser? 
Må de også stoppe og tisse litt? 
En annen gang drakk jeg kjempemye brus. 
Det gikk rett gjennom. 
Brus inn, tiss ut. 
Det var en tryllekunst.»

En av Norges fremste bildebokskapere har gjort det 
igjen: bøyd seg ned i knehøyde og satt et menneskelig 
fenomen under lupen, et fenomen som vanligvis 
opptar barn mer enn voksne. I denne boken er 
tissing både magisk og mystisk, vanlig og hverdagslig. 
En detaljrik praktbok som inspirerer til samtale og 
undring hos både store og små filosofer.

Svein Nyhus (f. 1962) er en av Norges mest 
prisbelønte barnebokforfattere- og illustratører.

B |

ISBN 9788205505766  //  Kr 299,-  // Lansering ultimo januar

STEDER Å TISSE
En bok for alle som tisser.

SVEIN NYHUS

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Reidar er en mester på sparkesykkel. Han kan 
både hoppe og sladde. Men det holder ikke å være 
sparkesykkelmester når de store gutta dukker opp på 
de store syklene sine.

Reidar må lære seg å sykle på stor sykkel. Og det litt 
kjapt!

Redde Reidar er andre bok om hai-entusiasten 
Reidar, som må overvinne frykten sin og tørre å være 
seg selv. Dette er en bildebok for 3–6-åringen med 
varme og morsomme illustrasjoner av Bård Slettevold 
Torkildsen.

B|

ISBN 9788205533776  //  Kr 259,-  // Lansering ultimo mai

REDDE REIDAR
Det er ikke gøy å være for liten.

RUT GRANLI

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år



118

For små barn som synes det er gøy med dinosaurer.

Lurer du på om det FANTES dinosaurer? Og hvor 
STORE de var, eller hva som SKJEDDE med dem? Da 
kan du lese denne boka. Kikk bak klaffene, så finner 
du svarene.

B |

Originaltittel: Are Dinosaurs Real? // Oversetter: Jan Chr. Næss // Illustratør: Marta Álvarez Miguéns
ISBN 9788205543034  //  Kr 179,-  // Lansering medio mars

FINS DET DINOSAURER?
KATIE DAYNES

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Trykk på knappene og bli med å utforske fuglenes 
verden.

Bli med inn i skogen, ved vannet og ut i hagen og hør 
på fuglene. Se på bildene, trykk på knappene og lytt 
til våre små dyrevenner. Hvordan høres det ut når 
svanen lander på vannet? Ko-ko – tuit, tuit – kvakk, 
kvakk – klarer du å etterligne fuglene?

B|

Originaltittel: Bird Sounds // Illustratør: Federica Iossa
ISBN 9788205544680  //  Kr 199,-  // Lansering primo mars

FUGLELYDER
SAM TAPLIN

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Ruffenbarna begynner i barnehagen er første bok i en ny serie 
om Ruffenbarna og en sjarmerende introduksjon til Ruffens 
univers for dagens små bokelskere!

Dette er fantasifullt, originalt og morsomt – slik bare Tor Åge 
Bringsværd og Thore Hansen gjør det.

Møt sjøormjenta Kaida og dragegutten Luki. Det er barna til 
sjøormen Ruffen og dragen Hamayoko. Nå skal de begynne i 
barnehagen, og de gleder seg!

Men den eneste barnehagen de vet om, er den der alle 
sjøormbarna går – på havets bunn. Hvordan i all verden skal 
dragegutten Luki klare å puste under vann, som de andre barna 
kan? Får Kaida og Luki kanskje ikke gå i samme barnehage?

Tor Åge Bringsværds penn og Thore Hansens pensel gir oss 
nok et fantastisk Ruffen-verk som både store og små vil elske. 
Den originale og vakre streken bringer ekstra liv til Bringsværds 
sprelske og fantasifulle univers. Det er bare å la seg bergta.

Ruffenbarna-serien byr på et magisk univers, som er perfekt for 
barnehagebarn!

B |

Illustratør: Thore Hansen //
ISBN 9788205545915  //  Kr 249,-  // Lansering medio mars

RUFFENBARNA BEGYNNER I BARNEHAGEN
TOR ÅGE BRINGSVÆRD OG  
THORE HANSEN

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Vinner av Nordisk råds Barne- og 
ungdomslitteraturpris 2020.

Om søskenkjærlighet og fantasiens kraft.

Lillebror og storebror skaper verdens beste fantasi. 
Sammen er de farlige løver på savannen. Da storebror 
blir syk, kan han bare brøle nokså svakt. Men løver 
lar seg ikke binde fast til slanger og drypp, de må opp 
og jakte. En dame med gåstol og en gubbeflodhest 
i sykehuspysj er blant byttene på sykehuset. Når 
storebror blir veldig, veldig trøtt, tenker lillebror at de 
snart skal jakte igjen.

Jens Mattson jobber som barnebokredaktør og 
debuterer med denne bildeboken.

Jenny Lucander er bildebokskaper og har illustrert 
flere kritikerroste bøker. Hun er tidligere nominert til 
Nordisk råds Barne- og ungdomslitteraturpris og har 
mottatt pris for årets vakreste bildebok i Finland.

B|

Originaltittel: Vi är läjon! // Oversetter: Jan Chr. Næss // Illustratør: Jenny Lucander //
ISBN 9788205549371  //  Kr 259,-  // Lansering primo mars

VI ER LØVER
JENS MATTSON

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Morsom klistremerkebok for barn som liker dyr.

Utforsk dyrelivet i skogen, ved kysten, på den 
afrikanske sletten og i Arktis – det er over 180 
klistremerker å lime inn.

B |

Originaltittel: Usborne First Sticker Book. Nature // Oversetter: Rune R. Moen //  
ISBN 9788205549012  //  Kr 99,-  // Lansering medio mai

MIN FØRSTE KLISTREMERKEBOK: UT I NATUREN

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Denne kule klistremerkeboka er perfekt for barn som 
liker dinosaurer.

Det er over 200 klistremerker å lime inn.

B|

Originaltittel: Usborne First Sticker Book. Dinosaurs // Oversetter: Rune R. Moen //  
ISBN 9788205549029  //  Kr 99,-  // Lansering medio mai

MIN FØRSTE KLISTREMERKEBOK: DINOSAURER

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Møt alle dyrene på gården!

Kan du telle gjessene og finne hesten i låven? Ha det 
gøy mens du limer inn over 100 klistremerker.

B |

Originaltittel: My Farm Animals Sticker Activity Book // Oversetter: Rune R. Moen //  
ISBN 9788205549036  //  Kr 99,-  // Lansering medio mai

MIN FØRSTE KLISTREMERKEBOK:  
DYRENE PÅ GÅRDEN

Barn/Ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Oppdagere, polfarere, sjørøvere, ubåter, handels- og 
krigsskip.

Hvilke skip var bevæpnet med svovelgasskastere?

Hva heter verdens lengste og tyngste skip?

Her finner du alt du ønsker å vite om skip i én super 
bok: fakta og statistikker om alt fra de første skipene 
vi kjenner til, til hvordan fremtidens skip kan se ut, og 
mye mer.

Spektakulære skip inngår i en serie lettleste 
faktabøker for barn i småskolen. Alle bøkene har 
korte kapitler og mange fotografier. Teksten er lett 
tilgjengelig og delvis ordnet i undergrupper som 
bildetekst og fakta eller skilt ut grafisk. Bakerst er 
et register med vanskelige ord som blir forklart. 
La deg underholde av spennende informasjon om 
virkeligheten rundt oss!

B|

Originaltittel: Spectacular Ships // Oversetter: Jan Chr. Næss //  
ISBN 9788205541474  //  Kr 179,-  // Lansering primo januar

SPEKTAKULÆRE SKIP
SARAH SNASHALL

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Hvordan «snakker» kattene med hverandre?

Hvilken katt har ikke pels?

Her finner du alt du ønsker å vite om katter i én super 
bok: fakta, statistikker, litt om forskjellige katteraser, 
hvordan en kattunge vokser opp og utvikler seg, og 
mye mer.

Katter og kattunger inngår i en serie lettleste 
faktabøker for barn i småskolen. Alle bøkene har 
korte kapitler og mange fotografier. Teksten er lett 
tilgjengelig og delvis ordnet i undergrupper som 
bildetekst og fakta eller skilt ut grafisk. Bakerst 
er et register der vanskelige ord blir forklart. La 
deg underholde av spennende informasjon om 
virkeligheten rundt oss!

B |

Originaltittel: Cats and Kittens // Oversetter: Jan Chr. Næss //  
ISBN 9788205541481  //  Kr 179,-  // Lansering primo januar

KATTER OG KATTUNGER
Kjæledyr og rovdyr, katteadferd, kattestell og 
berømte katter. 

SARAH SNASHALL

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Hvilken edderkopp kan hoppe 50 ganger sin egen 
kroppslengde?

Hva heter verdens største edderkopp?

Her finner du alt du ønsker å vite om edderkopper 
i én super bok: fakta og generell informasjon om 
edderkopper, mer om hvordan de jakter, lever 
og formerer seg, hvordan de spinner nett, og om 
edderkoppenes dødelige gift.

Ekstreme edderkopper inngår i en serie lettleste 
faktabøker for barn i småskolen. Alle bøkene har 
korte kapitler og mange fotografier. Teksten er lett 
tilgjengelig og delvis ordnet i undergrupper som 
bildetekst og fakta eller skilt ut grafisk. Bakerst 
er et register der vanskelige ord blir forklart. La 
deg underholde av spennende informasjon om 
virkeligheten rundt oss!

B|

Originaltittel: Scary Spiders // Oversetter: Jan Chr. Næss //  
ISBN 9788205541498  //  Kr 179,-  // Lansering primo januar

EKSTREME EDDERKOPPER
Edderkoppnett, silketråd, dødelig gift  
og effektive jegere.

CLAIRE LLEWELLYN

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Pål og Are hopper. De er flinke.

Julie vil være med. Hun kan også et triks. Og det har 
hun funnet på selv.

Hverdagsnær og gjenkjennelig fortelling som de aller, 
aller ferskeste leserne kan lese helt selv. Med bare én 
setning på hver side passer den for barn som akkurat 
har knekt eller holder på å knekke lesekoden.

B |

ISBN 9788205543669  //  Kr 189,-  // Lansering medio januar

HOPP!
Om å få bli med på leken.

ANNA FISKE

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Per spiller fotball.

I dag har han nye sko.

Nå vil han skåre mål!

Hverdagsnær og gjenkjennelig fortelling som de aller, 
aller ferskeste leserne kan lese helt selv. Med bare én 
setning på hver side passer den for barn som akkurat 
har knekt eller holder på å knekke lesekoden.

B|

ISBN 9788205543676  //  Kr 189,-  // Lansering medio januar

MÅL!
Drama på fotballbanen.

KRISTOFFER KJØLBERG

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år



130

Om hvem som skal ha det kuleste monsteret.

Dette er oppfølgeren til fjorårets herlig hverdagsnære 
boka Bli med hjem i Lesebra. Vi får igjen treffe Edvin 
og Aron og får vite hva som skjer når vennskapet 
deres blir satt på en stor prøve.

Aron mistenker at Edvin vil ha Neon. For Neon er det 
kuleste monsteret.

Edvin skal alltid bestemme, og han kan være ganske 
frekk. Men er han egentlig en tyv? Ja, det får vi svaret 
på i denne boka.

B |

Illustratør: Hilde Hodnefjeld
ISBN 9788205543119  //  Kr 189,-  // Lansering medio januar

NEON
JOHANNE EMILIE ANDERSEN HOFF

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Ny helt i Lesebra-serien.

Benny er en gutt som føler seg tryggest sammen med 
kosedyret sitt. Men så, uten forvarsel, dukker det 
opp en stor utfordring: Benny blir bedt om å spille sin 
første fotballkamp. Det går ikke så bra. Han faller og 
sklir, og noen roper: «Taper!». Men da skjer det noe 
med Benny. Plutselig blir han som en tiger!

Anneli Klepp introduserer en helt ny helt i Lesebra, 
etter at hun i 2020 fullførte tolvte og siste bok i den 
populære Tor & Mia-serien. Hun har gledet titusener 
av ferske lesere med humoristiske og spennende 
fortellinger som det er lett å kjenne seg igjen i. Serien 
Lines verden er for barn som er klare for å lese litt 
lengre bøker.

Åshild Irgens (f. 1976) er tegner og illustratør 
med bakgrunn fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun 
har illustrert en lang rekke barne- og bildebøker, 
blant annet Tenkeboka av Birte Svatun og Tonje 
Glimmerdal av Maria Parr.

B|

Illustratør: Åshild Irgens
ISBN 9788205545366  //  Kr 179,-  // Lansering medio januar

BENNY FOTBALL-TIGER
ANNELI KLEPP

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Alene hjemme?

Ebba og Boris er alene hjemme. Eller kanskje ikke helt 
alene, da, for Kosegutt er også der. Men han får ikke 
være inne, for Ebbas pappa er allergisk mot «sånne 
som Kosegutt». Alt går bra, helt til Ebba og Boris hører 
et brak og ser at Kosegutt har hoppet inn gjennom 
vinduet …

En ny herlig overraskende og morsom 
monsterfortelling.

B |

Originaltittel: Monster-Mysterium // Oversetter: Elisabeth Bjørnson // Illustratør: Pelle Forshed
ISBN 9788205545373  //  Kr 179,-  // Lansering medio januar

MONSTER-MYSTERIET
MATS WÄNBLAD

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Verdens verste skogstur.

Emilies familie er ikke som andre rike familier. 
På tiårsdagen må alle i familien bestå et 
helt spesielt ritual. De må gå alene gjennom 
Slakterskogen. En skog slett ikke alle har kommet 
levende ut fra. Og akkurat i dag fyller Emilie ti år …

B|

Illustratør: Simon Nyhus
ISBN 9788205545144  //  Kr 199,-  // Lansering ultimo januar

SLAKTERSKOGEN
ARNE SVINGEN

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Fargelegging, kreative oppgaver og masse gøy!

Finn fem feil! Hvor har påskeharen gjemt seg? Og 
hvem vinner lottoen med brikker du har fargelagt 
selv? Disse og mange flere morsomme oppgaver 
finner du i påskens herligste aktivitetsbok for barn 
i alle aldre – perfekt for hytteturen, påskeferien, 
eller bare peiskosen hjemme. Her kan du kose deg 
med kreative og oppfinnsomme aktiviteter; alt fra 
fargeleggingsoppgaver til hobbyprosjekter – i én bok.

Fam Irvoll (f. 1980) har gitt ut en rekke hobby- og 
tekstilbøker. Hun er først og fremst kjent som en av 
våre mest markante moteskapere. Hun er utdannet 
ved Esmod og Central St. Martins og har designet klær 
for Beyoncé og Katy Perry, og dessuten vært assistent 
for Vivienne Westwood og Alexander McQueen.

B |

ISBN 9788205545960  //  Kr 169,90  // Lansering primo mars

PÅSKEGØY FOR SMÅ OG STORE
FAM IRVOLL

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Heidi Linde med ny, spennende bok for ferske lesere.

Sara og Dagmara vil finne på noe gøy. 
Skal de sparke? Huske? Klatre? 
Nei. 
Kanskje de kan passe hund? 
Ja! 
Det er gøy å passe Bill. 
Helt til Bill plutselig er borte …

Den andre boka om Sara og Dagmara handler om alt 
det dramatiske som skjer en dag som starter med at 
de kjeder seg.

Heidi Linde når ut til stadig nye lesere med sine bøker 
for voksne og barn. I bøkene om Sara og Dagmara 
har hun den samme varme tonen og humoren som vi 
kjenner fra andre deler av forfatterskapet.

B|

Illustratør: Hanna Granlund
ISBN 9788205533844  //  Kr 179,-  // Lansering medio mars

SARA OG DAGMARA PASSER HUND
HEIDI LINDE

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Stinkende fakta følger opp morsomme og 
lettleste Blodige fakta, Hårete fakta og Falske fakta. 
Disse bøkene er et funn for ferske, nysgjerrige lesere 
som liker litt sprø fakta.

Denne gangen handler det altså om stank og godlukt. 
Hvorfor tåler vi for eksempel vår egen svette, tåfis 
og promp bedre enn andres? Og stemmer det at vi 
husker bedre med nesa enn med øynene? I denne 
boka kan du også lese om mat som stinker, men som 
mange elsker, om blomster som dufter for å tiltrekke 
seg insekter, og om dyr som skiller ut vond lukt for å 
skremme bort fiender. Og ikke minst får du en anelse 
av hvordan det luktet på slottet i Versailles i sin tid 
(Hint: Det stinket!).

B |

Illustratør: Jenny Jordahl
ISBN 9788205545380  //  Kr 179,-  // Lansering medio mars

STINKENDE FAKTA
INGELIN RØSSLAND

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Elvin og Lydia må kaste seg på en taubanevogn for 
å unnslippe agentene som jakter på dem. Flukten 
går til en fjellandsby på kanten av et stup der alle 
innbyggerne går i hvite skidresser. Hvem er denne 
humørløse Napoleon som alle ser opp til? Og er 
virkelig alle barna innelåste?

B|

Illustratør: Eivind Gulliksen
ISBN 9788205544208  //  Kr 229,-  // Lansering medio mars

FLUKTEN TIL HØYFJELLET
ARNE SVINGEN OG  
EIVIND GULLIKSEN

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år



138

Oslohistorie og byguide for små og store barn.

Har det levd dinosaurer i Oslo? Hvem var de første 
menneskene som bodde i byen? Hvordan var det for 
barn å jobbe på en fyrstikkfabrikk? Og hva er egentlig en 
drabantby?

Osloboka for barn er en inspirerende og fascinerende 
faktabok som forteller barn hvor de kan oppleve historien 
og gå i fotsporene til forfedrene og formødrene våre. 
Boka dykker ned i millioner av år med oslohistorie 
gjennom 13 konkrete bygninger, severdigheter og steder 
som er spennende for barn å besøke. Her finnes kjente 
landemerker som Holmenkollen, Slottet og Akershus 
festning, men også ukjente perler, som drabantbyblokker 
på Ammerud, og Elgsrudhytta, hvor Oslos eldste 
steinalderbosetninger er funnet.

• spennende og etterrettelig faktabok for barn  
fra tre år og oppover

• kombinert oslohistorie og praktisk byguide
• tips til andre aktiviteter i nærheten av de historiske 

stedene og til hvordan man kommer seg dit

B |

Illustrert av Hege Vatnaland // //
ISBN 9788205538924  //  Kr 249,-  // Lansering medio april

OSLOBOKA FOR BARN
KRISTIN TORJESEN MARTI

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Stor quizbok full av morsomme påskenøtter  
og sprø vitser!

Med denne quizboka blir påsken komplett. Barnas 
påskenøtter inneholder hundrevis av spørsmål og svar 
som det er gøy å holde på med sammen med familie 
og venner i påskeferien.

Kos deg med spørsmål om alt fra fotball og filmer til 
dyr og rekorder! Boka byr på hundrevis av spørsmål 
om alt det du kan, det du ikke visste du kunne – og 
om alt som er gøy å lære.

Blir det for mye hjernetrim? Da er latter løsningen! Ta 
quizpauser underveis og les massevis av tullete, tørre 
og teite vitser. De har lattergaranti!

B|

ISBN 9788205548220  //  Kr 99,-  // Lansering medio februar

BARNAS PÅSKENØTTER
TONJE VIBOKT VIKSTVEDT OG  
ANNE-SIRI THOMASSEN

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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En quizbok stappfull av morsomme og rare spørsmål!

I denne quizboka får du det beste fra Barnas 
supernøtter-serien. De sprøeste vitsene og de 
kuleste spørsmålene fra Barnas påskenøtter, Barnas 
sommernøtter og Barnas julenøtter – alt samlet i én, 
litt tykkere samlebok! Her får du hundrevis av spørsmål 
og svar du kan kose deg med sammen med familie og 
venner – gjennom hele året.

Med denne boka kan du bryne deg på spørsmål om 
alt fra fotball og verdensrommet til Pokémon og alle 
verdens dyr.
• Hvilken Pokémon blir til slutt en Charizard? 

Hva het hunden som ble skutt opp i verdensrommet? 
Hvem er verdens mest berømte vampyr? 
Hvilke farger har Rosenborg på fotballdrakten?

• Blir det for mye hjernetrim? Ta en quizpause og les noen 
dumme og morsomme vitser underveis!

• Hvorfor hyler præriehundene om natten?
• Fordi de kolliderer med kaktusene.
• Hva gjør bier når de blir forvirret?
• Prøver å summe seg.

B |

ISBN 9788205548053  //  Kr 149,-  // Lansering medio januar

DET BESTE AV BARNAS SUPERNØTTER
TONJE VIBOKT VIKSTVEDT OG  
ANNE-SIRI THOMASSEN

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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LÆREGØY er en serie hefter som inneholder morsomme 
og lærerike oppgaver for barn i førskolealder og 
på småskoletrinnet. Oppgavene i LÆREGØY er 
utviklet av to norske barneskolelærere med 25 års 
undervisningserfaring fra 1.–7. trinn.

Barn som leker med bokstaver, ord og tall også utenom 
skolen, opplever ofte tidlig mestring og økt lærelyst 
videre. I LÆREGØY har lærerne samlet oppgaver 
som trener oppmerksomhet og finmotorikk, og som 
stimulerer og utvikler barna innen lesing, skriving, 
sortering, regning og planlegging. Oppgavene følges av 
illustrasjoner som vekker både latter og undring, slik at 
det å lære og øve kan oppleves som skikkelig gøy! 

LÆREGØY-serien har også en egen maskot, SNUTA. Snuta 
dukker opp flere steder i heftene, slik at ivrige detektiver 
kan lete seg fram til hvor Snuta har gjemt seg. 

LÆREGØY-heftene inneholder hele 70 klistremerker. 
Disse kan barna plassere nederst på oppgavesidene som 
en premie til seg selv. 

Ha det moro med Gyldendals LÆREGØY-hefter!

B|

MORO MED KRYSSORD
ISBN 9788205548541  
Kr 129,90  
Lansering medio januar

LÆREGØY-SERIEN
TONJE VIBOKT VIKSTVEDT OG  
ANNE-SIRI THOMASSEN

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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MORO MED NORSK
ISBN 9788205548497
Kr 129,90  
Lansering medio juni

MORO MED ENGELSK
ISBN 9788205548503
Kr 129,90  
Lansering medio juni

MORO MED 
GANGETABELLEN
ISBN 9788205548510 
Kr 129,90  
Lansering medio juni

B |
ABC MORO MED BOKSTAVER
ISBN 9788205548480 
Kr 129,90  
Lansering medio juni

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år
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B|

MORO MED MATTE
ISBN 9788205548534 
Kr 129,90  
Lansering medio juni

MORO MED MATTE- 
GRUBLISER OG  
HJERNETRIM
ISBN 9788205548558
Kr 129,90  
Lansering medio juni

MORO MED KLOKKA
ISBN 9788205548565
Kr 129,90  
Lansering medio juni

Barn/Ungdom
Selvlesning 6–9 år

123 MORO MED TALL
ISBN 9788205548527  
Kr 129,90  
Lansering medio juni
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«Det neste jeg vil spise er …»

Den mest spennende barnebokdebutanten i 2020 og 
en potensiell moderne klassiker!

beistet og bettina blander Roald Dahls makabre 
humor med varmen og sjarmen til Grusomme meg.

Ebenezer Tweezer er en ungdommelig 511-åring. Han 
har et beist på loftet, som han mater med all slags 
saker (blant annet sirkusapekatter, katten sin og en 
kaktus i ny og ne) og til gjengjeld spyr beistet ut gaver 
til Ebenezer, også et brygg som gjør at han aldri blir 
eldre. Men beistet blir stadig mer grådig og snart vil 
han kun smake et deilig, saftig barn. Så da Ebenezer 
møter på den foreldreløse jenta Bettina, ser det ut 
som hans (evige) liv vil fortsette. Men Bettina er langt 
ifra en normal foreldreløs jente …

B |

Originaltittel: The Beast and the Bethany // Oversetter: Line Almhjell //  
ISBN 9788205535749  //  Kr 249,-  // Lansering ultimo januar

BEISTET OG BETTINA
JACK MEGGITT-PHILLIPS

Barn/Ungdom
Slukealder
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Plutselig står de rundt Thomas på alle kanter og 
forlanger jakke, mobil og det aller mest dyrebare han 
eier. Thomas skjønner at han aldri kan snitche på 
de som ranet ham. I stedet gjør han noe mye, mye 
farligere.

En historie om risikable avgjørelser og uventet 
vennskap.

B|

ISBN 9788205544291  //  Kr 279,-  // Lansering primo februar

SNITCH
ARNE SVINGEN

Barn/Ungdom
Slukealder
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Tredje bok om Charlie McGuffin som blir forskjellige 
dyr hver gang han blir nervøs.

Charlie er nærmere svaret om hvordan han kan 
kontrollere sine veldig rare evner – kanskje han til og 
med kan bruke det til å kjempe tilbake mot bøllen 
Dylan.

Men det finnes fremdeles saker som Charlie ikke 
kan kontrollere, som kranglene foreldrene har (som 
gjør han mer bekymret enn noen gang før) eller de 
mystiske forsvinningssakene med dyr rundt om i byen 
(som virker som det har en sammenheng med Charlie 
selv) eller det at han ikke har noen å gå sammen med 
på skoleballet (som er veldig, veldig snart).

Ved hjelp av sine beste venner Flora, Mohsen og 
Wogan, kan Charlie løse mysteriet med dyrene 
tidsnok til å danse på ballet? Eller kommer Dylan til å 
avsløre hemmeligheten hans til alle i hele verden?

B |

Originaltittel: Charlie Morphs into a Mammoth // Oversetter: Fartein Døvle Jonassen //  
ISBN 9788205515901  //  Kr 249,-  // Lansering ultimo februar

CHARLIE BLIR EN MAMMUT
SAM COPELAND

Barn/Ungdom
Slukealder
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James Henry Trotter fant en kjempefersken full av 
gigantiske småkryp. Sammen med dem opplevde 
han fantastiske eventyr og seilte over havet! Selv om 
du ikke har en kjempefersken å reise i, finnes det 
massevis av krypende og kravlende vesener du kan 
oppdage …

Så gjør deg klar til å finne ut de merkeligste fakta 
om de utrolige minivesenene og lag et genialt 
insekthotell, en utrolig maurtue og masse andre 
insekti-sankte ting!

Denne boka er inspirert av Roald Dahls fabelaktige 
fortelling «Verdens største fersken» – og den er 
perfekt for alle som vil dra på småkryp-eventyr!

Roald Dahl er verdens beste forteller.

B|

Originaltittel: Roald Dahl’s James’s Giant Bug Book // Oversetter: Tor Edvin Dahl // Illustratør: Quentin Blake
ISBN 9788205532342  //  Kr 199,-  // Lansering medio april

ROALD DAHLS SMÅKRYP FRA  
VERDENS STØRSTE FERSKEN
ROALD DAHL

Barn/Ungdom
Slukealder
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Fantastisk barnebok for alle som elsker Ingenlund, Harry 
Potter og Percy Jackson.

Amari kommer fra feil side av byen, men går på skole 
på riktig side. Hun føler seg verken hjemme eller 
velkommen. Spesielt etter at storebroren, prakteleven 
alle så opp til, forsvant, har det vært spesielt tøft. Men 
når hun finner en tikkende koffert i skapet hans hjemme, 
endres alt. Hun blir plutselig invitert til en hemmelig 
sommerskole hos Byrået for overnaturlige saker. Hun 
er sikker på at Byrået sitter på hemmeligheten til 
brorens forsvinning. Hun må bare takle trollmenn, 
alver, aliens og en bestevenninne som er vardrage. Men 
når alt kommer til alt er hun like lite velkommen på 
sommerskolen som hennes vanlige skole, og rollen som 
outsider er i hvert fall ikke ny.

«Smart, morsom og fantastisk fantasifull – et stort 
eventyr fylt med magi og sjel.» – Jessica Townsend, 
forfatter av Ingelund-serien.

«Et fortryllende fantasyeventyr proppfull av hjerte og 
sjel. Amari er magisk!» – Angie Thomas, forfatter av The 
Hate U Give

B |

Originaltittel: Amari and the Night brothers // Oversetter: Torleif Sjøgren-Erichsen //  
ISBN 9788205544314  //  Kr 249,-  // Lansering medio april

AMARI OG NATTBRØDRENE
B.B. ALSTON

Barn/Ungdom
Slukealder
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Bok nummer to om Olivia og hennes hektiske – men fine 
– annenhver uke-tilværelse.

Olivia vil stille opp for Cornelia, som har det vanskelig 
hjemme. Men hva skal man gjøre for å bevise at 
man er verdens absolutt beste venn? Gi bort hunden 
sin? Barbere av seg håret? Utsette seg (frivillig!) for 
vannkopper? Eller må man rett og slett trosse rektor og 
klatre opp på skolens høyeste tak?

Klokt, gjenkjennelig, hjertevarmende og morsomt fra en 
av våre mest populære forfattere.

Første bok i serien, Annenhver uke, ble nominert til 
ARKs barnebokpris, og fikk svært god mottagelse fra 
anmelderne:

«… en følelsesmessig guide til skilsmissebarntilværelsen 
som fortjener mange lesere i alle aldre.» Terningkast 5 
Kristine Isaksen, vg

«Morsom, smart, varm, og alvorlig på de rette stedene, 
og en perfekt høytlesningsbok på sengekanten.»
Marie Kleve, Årets beste bøker, dagbladet

B|

ISBN 9788205531208  //  Kr 279,-  // Lansering høst 2021

MENNESKETS BESTE VENN
HEIDI LINDE

Barn/Ungdom
Slukealder
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Juni flytter fra hotellet, og Mai får ikke tak i henne 
lenger. Har noe skjedd med Juni? Eller har hun sluttet 
å bry seg om Mai?

I Det du ikke kan se må Mai handle på egen hånd. 
Men det er ensomt å være den eneste usynlige på 
skolen, og det store spørsmålet vokser seg større: 
Hvordan kan Mai bli synlig?

Dette er den tredje boken i serien Mysteriet Mai.

Sagt om forrige bok i serien:

«… fin balanse mellom det mystiske med jentenes 
identitet, en fæl krimhistorie og god på realistiske 
relasjoner. Fremdeles lett å like og anbefale.»
Morten Olsen Haugen, @bokmorten

B |

ISBN 9788205532250  //  Kr 249,-  // Lansering medio mai

DET DU IKKE KAN SE
Mysteriet Mai

LENE ASK

Barn/Ungdom
Slukealder
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Verdens verste veikromiddager.

Visste du at Kent hadde en søkkrik oldefar i 
Hammerfest? Nei, det visste ikke Kent heller. Da 
hadde han nok vært mer på besøk i nord. Men i 
sommerferien fyller oldefar 100 år, og på bursdagen 
sin skal han dele ut arven til et heldig familiemedlem. 
Ja takk, tenker Kent! Eneste lille problem? Det tenker 
resten av Kent-slekta også.

Sammen med faren til Kent legger våre venner ut på 
det som kan virke som tidenes lengste biltur gjennom 
Norge. Det blir sinnssyke slektstreff, vemmelige 
veikromiddager, spying i bakseter og overnattinger på 
verdens verste campingplasser.

Norsk natur har aldri vært mer tåkete, norske veier 
har aldri vært mer svingete.

Trykk inn gassen, fest sikkerhetsbeltene, og gjør deg 
klar for verdens verste biltuuuuuur!

B|

ISBN 9788205546172  //  Kr 249-  // Lansering ultimo mai

VERDENS VERSTE BILTUR
MARIUS MOLAUG OG  
KRISTOFFER KJØLBERG

Barn/Ungdom
Slukealder
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Alice og Elias nye hjem, romskipet Stillheten, har 
krasjet på Umbezra, det gamle Imperiets gravplanet. 
Der vandrer kun de døde. Det er i hvert fall det 
Stillhetens mannskap tror, frem til de får inn et 
nødsignal fra Alice og Elias sin mamma. Det virker 
som også hun befinner seg der. For å finne henne drar 
de ned i de eldgamle gravkammerne. Der venter både 
fiender og grufulle oppdagelser …

Gravplaneten er den tredje delen av science fiction-
serien Imperiets arvinger. Et romeventyr som har 
både fargesprakende vidunder og skumle mysterier, 
fartsfylte eventyr og skremmende møter med det 
ukjente. Historien om Alice og Elias reise ut i rommet 
er rett og slett fantastisk!

Kapitlene er korte og lettleste med mye dialog, og 
boka er full av kule fargeillustrasjoner.

B |

Originaltittel: Imperiets arvingar. Gravplaneten // Oversetter: Stian Omland //
ISBN 9788205546011  //  Kr 199,-  // Lansering medio juni

IMPERIETS ARVINGER 3: GRAVPLANETEN
OSKAR KÄLLNER

Barn/Ungdom
Slukealder
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Kan et hus være ondt?

Mystiske ting skjer med Henrik og familien da de 
flytter til Naustveien 37. Uforklarlige lyder om natten, 
lillebroren oppfører seg merkelig, og Henrik føler at 
noen stirrer på ham når han er alene. Er det virkelig 
bare Henrik og familien som bor i det gamle huset?

Det har skjedd noe forferdelig i Naustveien 37. Og det 
er i ferd med å skje igjen.

Hjemsøkt er en spennende og nervepirrende grøsser 
om hjemsøkte hus og eldgamle forbannelser. Ikke for 
pyser!

B|

ISBN 9788205545106  //  Kr 279,-  // Lansering medio januar

HJEMSØKT
CHRISTOFFER LAMØY

Barn/Ungdom
Slukealder
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Aldri har Narnia vært i større fare.

Aslan er sett i Narnias skoger! Ryktet sprer stor glede, 
men kentauren Roonwit er bekymret. Det er ingen 
tegn i stjernene som forteller at Aslan skal komme. 
Han advarer mot svik og bedrag, men Narnias folk 
hører ikke på ham. Enda en gang behøver dette landet 
hjelp fra vår verden.

For 70 år siden skapte C.S. Lewis et univers fylt av 
spenning, fantasi og magi. Han kalte det Narnia, 
og siden den gang har millioner av lesere over hele 
verden funnet veien dit gjennom sjubindsserien som 
er blitt en av barnelitteraturens store klassikere, og 
som også er dramatisert og filmet.

B |

Originaltittel: The Last Battle // Oversetter: Tormod Haugen //  
ISBN 9788205544383  //  Kr 279,-  // Lansering medio januar

DEN SISTE STRIDEN
C.S. LEWIS

Barn/Ungdom
Slukealder
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Hjertevarmende sommerbok!

Dette skal bli en sommer med null bekymringer. For 
Frida skal bli med Jo på hytta, og der er det bare 
saltvann, sol, is og GØY! Ordene fengsel eller fange 
skal ikke engang nevnes, og Frida skal i hvert fall ikke 
spørre om hvorfor faren til Jo måtte sitte inne. For nå 
er det ferie og fri!

Men alt blir ikke like problemfritt som Frida har sett 
for seg. For da hun finner noe i skogen som absolutt 
ikke var ment for henne, vet ikke Frida om hun skal 
late som ingenting eller bryte idyllen. Kan hun holde 
noe hemmelig for Jo?

B|

ISBN 9788205549852  //  Kr 279,-  // Lansering ultimo mai

SOMMER MED JO
KRISTINE RUI SLETTEBAKKEN

Barn/Ungdom
Slukealdre
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Parfymehevn i tegneserieformat!

Amanda setter ut et stinkende rykte om at Søla, Gregor, 
Katti og Pølsa lukter vondt. Det er vanskelig å snu et dårlig 
rykte, så de fire – også kjent som Drittungene – bestemmer 
seg for å ta hevn. Parfymehevn!

Parfymepatruljen er en tegneserie skrevet av Bjørn 
Ingvaldsen og tegnet av serieskaper Kristoffer Kjølberg. Det 
er den andre boken i serien Drittungene.

Sagt om Anti-festkomiteen: 
«Serien er skreddersydd for barn på mellomtrinnet, 
men passer også for eldre lesere, takket være troverdige 
karakterer og kreative, humoristiske situasjoner.» 
Egon Låstad, serienett.no

«Det er mange snedige og vittige påfunn, boken er som en 
vri på Ocean’s Eleven i barneselskap.» 
Morten Harper, empirix.no

«… eit samansurium av morosame misforståingar og tøysete vitsar.» 
Janne Karin Støylen, dag og tid

B |

Illustratør: Kristoffer Kjølberg //
ISBN 9788205532274  //  Kr 279,-  // Lansering primo mars

PARFYMEPATRULJEN
Drittungene 2

BJØRN INGVALDSEN OG  
KRISTOFFER KJØLBERG

Barn/Ungdom
Slukealder tegneserie
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Den spennende fortsettelsen av Utstøtt.

Etter årevis med å late som han var menneske, har 
byttingen Edmund Carter nå tatt sin rettmessige 
plass på tronen av Verden under, som Kong Cinder. 
Men ikke alle ved palasset er fornøyd med tingenes 
tilstand.

I mellomtiden forsøker Ed å vende seg til å leve som 
menneske i Verden over. Familien hans behandler 
ham vennligere enn han noensinne opplevde i sin 
oppvekst, men han savner en mening med alt.

Og da en ny trussel dukker opp i Verden under 
må Cinder tilkalle hjelp fra Ed og søsteren 
Alexis. Men ingenting kan forberede dem på 
familiehemmeligheten som venter mot slutten av det 
farlige oppdraget.

B|

Originaltittel: The Changeling King // Oversetter: Tore Aurstad //  
ISBN 9788205534490  //  Kr 279,-  // Lansering ultimo januar

BYTTINGKONGEN
Utstøtt bok 2

ETHAN ALDRIDGE

Barn/Ungdom
Slukealder tegneserie
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Velkommen inn i et nytt fantastisk tegneserieunivers.

Tre søstre bestemmer seg for å overraske moren 
sin på bursdagen hennes med å lage en fotobok. De 
går på loftet og finner et bilde av moren da hun var 
gravid, poserende foran et veldig spesielt tre. Men 
hvilken av søstrene går hun gravid med? Mens de 
forsøker å finne ut av det, skjønner de at noe ikke 
helt stemmer: det kan jo ikke være noen av de tre 
søstrene! En familiehemmelighet skal bli avslørt …

Denne nye serien spinner rundt familiehistorier og 
inneholder litt av det materialet drømmer lages 
av og masse om mennesker. Perfekt for lesere av 
Spilledåsen, Nikoline og Amuletten.

B |

158

Originaltittel: Les Seurs Gremillet // Oversetter: Stéphanie de Miranda // Illustratør: Barbucci
ISBN 9788205539518  //  Kr 199,-  // Lansering primo februar

SØSTRENE GYLDENBLOM
DI GREGORIO OG BARBUCCI

Barn/Ungdom
Slukealder tegneserie
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Tegneserie om vennskap, kjærestegreier, familie og om at ting 
noen ganger forandrer seg.

Miras kjente skråblikk på hverdagen, om alt fra første møte i 
skolegården etter sommerferien til hvordan ta imot en gave hun 
absolutt ikke har ønsket seg. Men denne gangen skjer det også 
noe som forandrer livet til Mira for alltid. Hvordan kan du vite om 
du blir glad igjen hvis du mister noe du alltid har hatt?

Heldigvis er ikke alt trist. Mira drar til Paris for første gang, og det 
blir helt sikkert ikke den siste. Å reise på tur er nemlig helt Mira!

Mira er heldig som har venner og familie rundt seg. Men selv når 
man har noen å snakke med, kan det være lurt å skrive dagbok, 
sånn at man ikke glemmer det som er blitt borte.

Bøkene om Mira har blitt godt mottatt blant leserne, og den 
første boka er trykket i tre opplag. Mira er kåret til Danmarks 
beste tegneserie for barn og ungdom både i 2018 og 2020 (PING-prisen), og Sabine Lemire ble 
nominert til Claus Deleuran-prisen 2018 i kategorien Beste danske debut for Mira.

Dette er den fjerde frittstående tegneserieroman om Miras hverdag.

B|

159

Originaltittel: #rejse #paris #savn // Oversetter: Line Almhjell // Illustratør: Rasmus Bregnhøi
ISBN 9788205545243  //  Kr 199,-  // Lansering medio mars

MIRA #REISE #PARIS #SAVN
SABINE LEMIRE OG  
RASMUS BREGNHØI

Barn/Ungdom
Slukealder tegneserie

158
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Bok tre i den spennende Krypto-serien!

Ophelia vil finne ut hvorfor det stadig kommer nye 
sjømonster til Saltvik. Samtidig må hun og Bernard 
beskytte dem mot nye farer. For noen har flyttet inn 
på den gamle plattformen. Noen som har et eneste 
mål: å bli kvitt sjømonstrene for godt.

Havgapet er den tredje boka i den serien Krypto. 
Tegneserien er skrevet og tegnet av Hans Jørgen 
Sandnes, som blant annet står bak illustrasjonene til 
de populære Detektivbyrå nr. 2-bøkene.

«Magisk verden under vann … Utformingen av 
tegneserien er helhetlig og proff.»

Kristine Isaksen, vg (Om Ned i dypet)

B |

ISBN 9788205544284  //  Kr 249,-  // Lansering ultimo april

HAVGAPET
Krypto 3

HANS JØRGEN SANDNES

Barn/Ungdom
Slukealder tegneserie
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Når jorda ikke lenger kan leves på, må man opp i 
skyene i denne nye tegneserien fra Nicolai Houm og 
Luis Guaragna.

Velkommen til Atmos, luftskipet som flyr høyt over 
jorda med noen få tusen mennesker om bord. 
Jorda er ikke lenger beboelig, det er giftig luft, 
livsfarlige roboter med en slags kunstig intelligens 
og menneskene er tvunget til å klare seg best mulig 
over skyene. Akai og Juli er bestevenner, Akai en 
forsiktig skoleflink gutt, Juli en parkour-elskende, 
eventyrlysten jente. Da Akais hund hopper over bord, 
den gangen Atmos svever over noen tretopper på jakt 
etter ressurser, endrer livene deres seg. Akai og Juli er 
plutselig alene på jorda, på jakt etter hunden – men 
det finnes andre ting på jorda som jakter på dem, og 
er de egentlig alene?

B|

ISBN 9788205545991  //  Kr 249,-  // Lansering primo mai

ATMOSFÆREBARNA
NICOLAI HOUM OG  
LUIS GUARAGNA

Barn/Ungdom
Slukealder tegneserie
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Ny spennende tegneserie. Perfekt for fans av 
Amuletten!

Den første av seks tegneseriebøker om barna som 
sammen med sine kjemper må redde verden.

Seks barn verden rundt er utvalgt av fem forskjellige 
kjemper. Sammen må de kjempe imot onde krefter. 
Dette er en magisk fortelling om barn fra forskjellige 
bakgrunner som hver blir rekruttert av sin kjempe 
– hver kjempe representerer en naturkraft. Hver 
bok i serien handler om et barn og deres kjempe. I 
bind seks vil alt samles til en episk avslutning. Barna 
kommer fra Skottland, Kongo, Kambodsja, Canada og 
Tyskland.

B |

Originaltittel: Les Geants // Oversetter: Stéphanie de Miranda //  
ISBN 9788205546035  //  Kr 149,-  // Lansering primo juni

KJEMPENE BOK 1
LYLIAN ET.AL.

Barn/Ungdom
Slukealder tegneserie
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Pustens lov var første bok i trilogien om Alm, den 19 
år gamle jenta oppvokst i Fjordbyen i Oslo. Der en 
verdensomspennende pandemi nærmest har utslettet 
menneskeheten, var hun en av få som vokste opp i 
inneluft og en viss form for trygghet. Den tryggheten 
er nå borte. Selv om hun er immun mot viruset, er 
farene mange og ofte i form av andre mennesker.

I Drømmenes orden følger vi Alm på hennes jakt etter 
svar. Hvem var moren og hva hadde faren med viruset 
å gjøre? Bli med på en fantastisk ferd gjennom et øde 
Europa, blant falleferdige storbyer der naturen er i 
ferd med å gjenerobre det som var sitt.

B|

ISBN 9788205548121  //  Kr 299,-  // Lansering ultimo juni

DRØMMENES ORDEN
Pustens lov

ØYSTEIN STENE

Barn/Ungdom
Ungdom
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Magisk spenning om en jentes kamp mot de mørke 
kreftene.

Det går rykter om at noen ungdommer i landsbyen 
er skiftere. At de blir til ville dyr om natten og har et 
kaos i seg som smitter og må utryddes. Kira vet at 
hun burde si fra om kaoskreftene hun selv kjenner, 
for gråfolket er de eneste som kan fjerne dem med 
sin magi. Men samtidig vil hun heller dø enn å ende 
opp som den mekaniske og viljeløse Elina som ble 
sendt til gråfolket for å bli gjort «normal». Så da Kiras 
hemmelighet blir avslørt, lærer hun mye mer om 
gråfolket enn det hun egentlig vil vite.

En fantastisk og magisk fortelling om forholdet 
mellom mennesker, dyr og natur – og om retten til å 
være den man er.

B |

ISBN 9788205544406  //  Kr 299,-  // Lansering ultimo januar

SKIFTERNE
SISSEL CHIPMAN

Barn/Ungdom
Ungdom
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Hva gjør du når lillesøstera di plutselig er skolegårdens 
midtpunkt?

Hva gjør du når hun blir sammen med den farligste 
fyren på skolen?

Og hva gjør du når han gir henne et blått øye?

En bok om å finne ut hvem du er, og hva du står for.

B|

ISBN 9788205544222  //  Kr 299,-  // Lansering primo februar

SØSTERA DI ER DEN PENESTE PÅ SKOLEN
SVERRE HENMO

Barn/Ungdom
Ungdom
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Adrian leder CS:GO-laget sitt til stadig nye seire, og de 
forbereder seg til en stor turnering.

Men på skolen er det annerledes. Adrian klarer ikke 
følge med i timene og risikerer å stryke i flere fag, for 
angsten slår til bare han tenker på skolen. Fortsetter 
han å skulke, får han ikke delta i turneringa, og uten 
ham risikerer laget å tape.

Og hva vil Jos tenke om ham hvis han svikter henne og 
resten av lagkameratene? Jos som elsker å spille med 
ham.

En historie om å ikke takle skolen, men også om 
vennskap, lagånd og gaming.

B |

ISBN 9788205545571  //  Kr 299,-  // Lansering medio februar

OUTLASTER
NINA BORGE

Barn/Ungdom
Ungdom



167

Bilar, fart og altoppslukande kjærleik.

For Sanne er det berre ein ting som gjeld: kjærasten 
Henrik. Det er dei to mot verda.

Så nærmar russefesten seg, og Sanne blir overraska 
når Henrik plutseleg vil dra dit. Han har då ikkje vore 
oppteken av sånn før? Sanne vil ikkje vera klengete, 
men når ho anar ein sjanse til å bli med på festen og 
halda eit auge med Henrik, grip ho han.

Anders Totland har skrive ei rekke bøker for barn, 
ungdom og vaksne. I Blindsone held han fram med 
å skildra den såre ungdomstida og kor vanskeleg det 
kan vera å akseptera seg sjølv. Det har blitt ei historie 
om altoppslukande kjærleik, å mista seg sjølv, og å 
finna seg att.

B|

ISBN 9788205526440  //  Kr 279,-  // Lansering medio april

BLINDSONE
ANDERS TOTLAND

Barn/Ungdom
Ungdom
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En sterk roman om rasisme.

Clara kjenner seg igjen i et dikt om å være en modig 
kriger, som den kjente høyreekstreme bloggeren 
Noah har skrevet. Han skriver nøyaktig det hun 
tenker, om hvor vanskelig det er gå mot strømmen, 
mene det motsatte av «alle» andre – diktet er som 
skrevet til henne. Når de to får kontakt, er det ingen 
vei tilbake, for noen av dem.

Hold meg inntil er ikke bare en politisk ungdoms-
roman som tar opp de mørke strømningene, det er 
også en historie om vennskap, tilhørighet, aksept  
og familie.

B |

ISBN 9788205544956  //  Kr 299,-  // Lansering medio mai

HOLD MEG INNTIL
CATERINA CATTANEO

Barn/Ungdom
Ungdom
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Netflix sin nye storsatsing!

Alina har rømt og forsøker å finne et nytt liv sammen 
med Mal i et fremmed land. Men å starte forfra igjen 
er ikke lett, og det er i hvert fall ikke lett å skjule at 
hun er den eneste solpåkalleren i verden.

Samtidig har mørkneren kommet seg ut av 
Mørkeriften, med helt nye krefter og en livsfarlig plan 
som kan knekke verden i to

Andre bok i Leigh Bardugos millionselgende 
fantasyunivers.

netflix-serien shadow & bone kom i desember 2020.

B|

Originaltittel: Siege and Storm // Oversetter: Hilde Stubhaug //  
ISBN 9788205536944  //  Kr 299,-  // Lansering primo april

STORMANGREP
Shadow & Bone bok 2

LEIGH BARDUGO

Barn/Ungdom
Ungdom
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Fantastisk tegneserie om kjente og ukjente kvinner 
som endret verden.

Gjennom historien og rundt jorda er det en ting 
som knytter kvinnene i Skamløs sammen: deres 
ukuelige ånd. Mot overveldende motstand har alle 
disse kvinnene klart å heve stemmene sine og endre 
historien.

Har du hørt om Nzinga, dronningen av Ndongo 
som egenhendig klarte å kaste de portugisiske 
invasjonsstyrkene på dør? Eller om Mariposa-søstrene 
som sto opp mot det diktatoriske patriarkiet i den 
Dominikanske republikk og mistet livet i kampen 
for demokrati og rettferdighet? Les de fantastiske 
historiene og illustrasjonene og føl deg bedre.

B |

Originaltittel: Culottees // Oversetter: Alexander Leborg //  
ISBN 9788205547728  //  Kr 299,-  // Lansering primo mars

REBELL 
Skamløse kvinner som endret verden
PÉNÉLOPE BAGIEU

Barn/Ungdom
Ungdom/Tegneserie
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HVA HUN KLAGER OVER NÅR HUN 
KLAGER OVER HUSARBEIDET
HEIDI LINDE
9788205546875  //  KR 179,-

AMERIKANSK JORD
JEANINE CUMMINS
9788205546882  //  KR 179,-

NU, JÄVLAR!
HEIDI LINDE
9788205546899  //  KR 179,-

ILDLANDET
PASCAL ENGMAN
9788205546684  //  KR 179,-

OG SÅ KOM REGNET
ANNIKEN ENGLUND JØRGENSEN
9788205546905  //  KR 149,-

EN SLAGS FRED
CAMILLA GREBE OG ÅSA TRÄFF
9788205547094  //  KR 179,-

BITRERE ENN DØDEN
CAMILLA GREBE OG ÅSA TRÄFF
9788205547070  //  KR 179,-

FØR DU DØDE
CAMILLA GREBE OG ÅSA TRÄFF
9788205547087  //  KR 179,-

PÅ VEI MOT TOPPEN
ANGIE THOMAS
9788205546998  //  KR 179,-

JANUAR
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KOHTS BOK
JOACHIM FØRSUND
9788205546912  //  KR 179,-

FREDENS FIENDE
JAN OVE EKEBERG
9788205547773  //  KR 179,-

ET SYSTEM SÅ STORSLÅTT AT 
MAN BLENDES
AMANDA SVENSSON
9788205547780  //  KR 179,-

REDD DEG SELV, LILLE HJERTE 
WENCKE MÜHLEISEN
9788205551442  //  KR 179,-

NÅ HAR NATTEN ALT
JØRGEN BREKKE
9788205546936  //  KR 179,-

SKYGGENES DRONNING
SARAH J. MAAS
9788205546158  //  KR 179,-

AmAndA SvenSSon fikk  sitt store litterære gjennombrudd 
i Sverige i 2018 med med Et system så storslått at man  
blendes (Gyldendal, 2020), en koloss av en roman 
som begeistret anmelderne, og som ga henne både  
P.O. Enquist-prisen og Svenska Dagbladets litteraturpris. 
Hun debuterte i 2008 med den kritikerroste romanen  
Hey Dolly, og fulgte opp med den Augustpris-nominerte 
Välkommen till den här världen (2011) og Allt det där  
jag sa till dig var sant (2014). I tillegg til å være forfatter er 
hun kulturskribent og oversetter. Et system så storslått at 
man blendes er hennes første roman på norsk og er under 
oversettelse i seks land. 

vibeke SAugeStAd har oversatt bøker av forfattere som 
Alice Munro, Lucia Berlin, Marisha Pessl og Paul Beatty. 
Hun er medlem av Norsk Oversetterforening.

Om Et system så storslått at man blendes:

«Dette er en morsom, underholdende, lettbeint roman 
om det livet som foregår mens vi står ved kanten av 
avgrunnen og ser ned.»

Dagens nyheter

«’Endelig!’ ingen selvbiografi, ikke et essay, men en riktig 
snasen roman.»

aftonblaDet

«En svært ordrik, snerten, surrealistisk og aldeles vidun-
derlig roman som stiller store spørsmål om livet.»

svensk a DagblaDet

«Nesten uforskammet underholdende lesning.» 

tiDningen vi

«Handlingen er ikke ukomplisert, men, for å travestere 
bokens tittel, ganske storslått med alle sine forgreninger, 
minneverdige bifigurer og tolkningsmuligheter. Det er 
hele tiden en bevisst lek med fiksjonen.»

ÖstersunDs-posten

Hvor langt fra hverandre kan en familie komme før den opphører å høre sammen?  
Et system så storslått at man blendes er en stor familieberetning om tre søsken som  
forsøker å komme nærmere hverandre, i en verden som blir stadig mer splittet.  

Ingenting er sikkert og forutsigbart i denne romanen, som diskuterer klima, kunst, vitenskap 
og galskap – og redselen for å mislykkes i de rollene som livet har gitt en. Med denne boken 
viser Amanda Svensson at hun har betydelig større litterær rekkevidde enn flertallet av 
hennes generasjonsfeller.

Amanda Svensson mottok den prestisjefylte P.O. Enquist-prisen i 2019 for Et system så 
storslått at man blendes. Hun har begeistret kritikerne med sitt burleske språk, fargerike 
persongalleri og tett sammenvevde mysterium.

«… en krysning mellom Paul Auster og Maja Lunde, med en  
dæsj Donna Tartt og Johan Harstad. Dette handler like mye  

om uforferdetheten hun skriver med, som det voldsomme  
omfanget av menneskeskjebner som flettes sammen.  

Og det handler om viljen til å underholde.» 
anne Cathrine straume, NRK

«En nydelig roman om nettopp systemer og sammenhenger,  
familiebånd, kunst og galskap.» 

gerD elin stava sanDve, DAGSAVISEN

«… en forfatter med full kontroll over et språk og en litteraritet hun fornyer.» 
vigDis moe skarstein, UKEADRESSA

«[Fortellingen morer seg] på en måte som minner om  
Wes Andersons filmer, med temaer som verdens undergang,  

familiehemmeligheter og sekteriske skikkelser.» 
vilDe sagstaD imelanD, MORGENBLADET

UKEADRESSA
«… en imponerende roman.»
anne Cathrine straume, NRK

DUMMY

FEBRUAR
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DEN SØRGMODIGE 
BUSSJÅFØREN FRA ALSTER
HÅKAN NESSER
9788205547056  //  KR 179,-

VINGER AV SØLV
CAMILLA LÄCKBERG
9788205547063  //  KR 179,-

MANDELA-EFFEKTEN
ANNE HOLT
9788205547100  //  KR 179,-

ANNABELLE
LINA BENGTSDOTTER
9788205548077  //  KR 179,-

FRANCESCA
LINA BENGTSDOTTER
9788205548084  //  KR 179,-

ROWLEY JEFFERSONS SUPERKULE 
EVENTYR
JEFF KINNEY
9788205547001  //  KR 179,-

EN BALLADE OM SANGFUGLER 
OG SLANGER
SUZANNE COLLINS
9788205547018  //  KR 179,-

MARS
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KATALOG OVER MINE MENN
HELENE URI 
9788205547117  //  KR 179,-

BIKKJEVAKT
MARTIN SELLEVOLD
9788205547124  //  KR 179,-

BISARRE FORTELLINGER
OLGA TOKARCZUK
9788205547131  //  KR 179,-

GLASSHUSET
EVE CHASE
9788205547148  //  KR 179,-

APRIL
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BIRØKTEREN FRA ALEPPO
CHRISTY LEFTERI
9788205547155  //  KR 179,-

JEGERÅNDEN
EIRIK KRISTOFFERSEN
9788205547162  //  KR 199,-

GUL BOK
ZESHAN SHAKAR
9788205547186  //  KR 179,-

KJÆRLIGHET I KOLERAENS TID
GABRIEL GARCIA MARQUEZ
9788205530775  //  KR 179,-

HUNDRE ÅRS ENSOMHET
GABRIEL GARCIA MARQUEZ
9788205530768  //  KR 179,-

BERETNINGEN OM ET VARSLET 
MORD
GABRIEL GARCIA MARQUEZ
9788205530782  //  KR 179,-

OM AMOR OG ANDRE DEMONER
GABRIEL GARCIA MARQUEZ
9788205530799  //  KR 179,-

MAI

HUNDRE ÅRS 
ENSOMHET

KJÆRLIGHET 
I KOLERAENS 

TID

OM AMOR 
OG ANDRE 
DEMONER

BERETNINGEN  
OM ET VARSLET 

MORD



178

P | Pocketslipp

HEKNEVEVEN
LARS MYTTING
9788205547179  //  KR 199,-

NI LIV
EMILY SCHEPP
9788205547193  //  KR 179,-

OVERLEVERNE
ALEX SCHULMAN
9788205547797  //  KR 179,-

DET SISTE ØNSKET
ANDRZEJ  SAPKOWSKI
9788205547025  //  KR 179,-

JUNI
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SKJEBNENS SVERD
ANDRZEJ  SAPKOWSKI
9788205547032  //  KR 179,-

PÅ DYPT VANN
JEFF KINNEY
9788205546127  //  KR 179,-

VERDENS VERSTE MILJØSVIN
MARIUS HORN MOLAUG
9788205547049  //  KR 179,-

JERNULVEN
SIRI PETTERSEN
9788205547216  //  KR 179,-

FAR / EN KVINNE
ANNIE ERNAUX
9788205547209  //  KR 179,-

JUNI
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Aisato, Lisa 101
Aldridge, Ethan 157
Alston, B.B. 148
Altan, Ahmet 28
Andersson, Lena 29
Ask, Lene 150
Astley, Neville 91–95
Audrain, Ashley 45

Bagieu, Pénélope 170
Baker, Mark 91–95
Barbucci 158
Bardugo, Leigh 169
Basford, Johanna 82
Bengtsdotter, Lina 46
Bennett, Brit 30
Bitsch, Anne 59
Borge, Nina 166
Bregnhøi, Rasmus 159
Bringsværd, Tor Åge 120
Braaten, Magnus 60
Bull-Hansen, Bjørn Andreas 11
Börjlind, Cilla 47
Börjlind, Rolf 47

Carle, Eric 96
Cattaneo, Caterina 168
Chipman, Sissel 164
Copeland, Sam 146
Crisp, Tony 78

Dahl, Roald 147
Daynes, Katie 118

Edvardsson, Mattias 48
Enerud, Jarl 85, 86
Enger, Cecilie 13
Engman, Pascal 49
Erikson, Thomas 73
Ernaux, Annie 31
Evaristo, Bernadine 32

Fauskanger, H.K. 22
Ferrer, Marlen 14
Fiske, Anna 128
Fossheim, Kenneth 60
Frobenius, Nikolaj 20

Gates, Bill 61
Granli, Rut 117
Gravdal, Ida 80
Grebe, Camilla 50
Gregorio, Di 158
Guaragna, Luis 161
Gulliksen, Eivind 137

Hagen, Anne Hilde Vassbø 68
Hansen, Thore 120
He Dong 12
Hellmann, Monica J.  75
Henmo, Sverre 165
Herz, Nancy 62
Hodnefjeld, Hilde 110
Hoff, Johanne Emilie Andersen 130
Horvei, Maria (red.) 27
Houm, Nicolai 161
Husain, Ed 57
Høivik, Sidsel 79

Ingvaldsen, Bjørn 156
Irvoll, Fam 134
Isakstuen, Monica 15

Jackson, Ida 106–108
Josefsen, Bente 70

Karlsson, Ørjan N. 23
Kaufman, Charlie 33
Kim, Mai Thi 63
Kjølberg, Kristoffer 129, 151, 156
Klepp, Anneli 131
Korneliussen, Niviaq 34
Källner, Oskar 152

Lamøy, Christoffer 153
Lefteri, Christy 35
Lemire, Sabine 159
Lewis, C.S. 154
Linde, Heidi 135, 149
Lindgren, Lena 64
Linnestå, Aasne 16
Llewellyn, Claire 127
Lund, Otto 88
Lylian et.al. 162
Lyng, Sandra 102, 104

Marti, Kristin Torjesen 138
Matre, Agnes 24
Mattson, Jens 121
McBratney, Sam 97
Meggitt-Phillips, Jack 144
Milne, A.A. 111
Molaug, Marius 151
Mæland, Ingebjørg Faugstad 105

Nakstad, Espen Rostrup 65
Nicolai, Kathryn 77
Nordstrand, Berit 69
Nyhus, Svein 116

O’Leary, Beth 36
Ohlsson, Kristina 51

Paborn, Sara 37
Perry, Philippa 67
Peterson, Jordan B. 66

Revil, Bjørn 84
Rhodius, Apollonios 8
Røislien, Jo 76
Røssland, Ingelin 136

Sandmæl, Cathrine 103
Sandnes, Hans Jørgen 160
Sapfo 10
Sapkowski, Andrzej 40
Schepp, Emelie 52
Schulman, Alex 38
Schultz Heireng, Hege 87
Schultz Heireng, Stine 87
Serle, Rebecca 39
Sinding, Aksel Inge 72
Skeide, Sigrid Magelssen 72
Skördeman, Gustaf 53
Slettebakken, Kristine Rui 155
Snashall, Sarah 125, 126
Solberg, Ingvill 17
Statovci, Pajtim 41
Stavås, Trond 21
Stene, Øystein 163
Stuart, Douglas 42
Sulpicia 9
Sund, Ane 80
Svingen, Arne 98, 99, 133, 137, 145

Tangen, Geir 25
Taplin, Sam 119
Telnes, Svanhild Amdal 18
Thomassen, Anne-Siri 139–143
Thorup, Kirsten 43
Tocarczuk, Olga 44
Toftenes, Terje 74
Totland, Anders 167
Tyce, Harriet 54

Vegara, Isabel Sanchez 113, 114
Vego, Kristin 19
Vikstvedt, Tonje Vibokt 139–143
Vintersol, Anna-Sofia 81

Werenskiold, Julie S. 26
Wänblad, Mats 132

Øien, Lene Alexandra 71
Øverås, Tor Eystein 58
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ABC Moro med Bokstaver 142
Aktivitetshefte Corny 103
Alle lyver 50
Alveblod 40
Amari og nattbrødrene 148
Argonautika 8
Astrid Lindgren 113
Atmosfærebarna 161

Bare på besøk 36
Barnas påskenøtter 139
Beatrice 46
Beistet og Bettina 144
Benny Fotball-tiger 131
Birøkteren fra Aleppo 35
Blasfemi 21
Blindsone 167
Blomsterdalen 34
Boken du skulle ønske foreldrene  
   dine hadde lest 67
Brillebjørn i barnehagen 108
Brillebjørn i svømmehallen 106
Brorskapet 59
Byttingkongen 157

Charlie blir en mammut 146

Daghus, natthus 44
Dagny 16
Danelovs land 11
Datteren 29
Den lille larven Aldrimetts 123 96
Den siste striden 154
Den store, gule Brillebjørn-boka 107
Det beste av Barnas supernøtter 140
Det du ikke kan se 150
Det hvite kartet 13
Det som forsvinner 30
Drømmenes orden 163
Du får ikke være med, Corny 104
Du klarer det, Corny 102

Ekko. Et essay om algoritmer og begjær 64
Ekstreme edderkopper 127
Et glutenfritt kjøkken 75
Et lite, etisk feiltrinn 26
Eventyrstrikk fra #loparefur 81

Fakkelen er tent 58
Far / En kvinne 31
Fins det dinosaurer? 118
Flukten til høyfjellet 137
Fragment 10
Fri fra kreft 74
Frossent gull 47
Fuglelyder 119

Geiger 53
Gode naboer 48
Gyldendals store quizmix 84

Havgapet 160
Hjemsøkt 153
Hold meg inntil 168
Hopp! 128
Hvordan unngå en miljøkatastrofe 61

I farta! 92
Imperiets arvinger 3: Gravplaneten 152
Islams hus 57

Jente, kvinne, annet 32
Jubeldrøm og balubasøm 80

Katter og kattunger 126
Kjempene bok 1 162
Kjærlighet i opprørets tid 28
Kode rød 65
Kongenes land 41

Leo er en elefant 99
Leo er en hund 98
Livs saga 14
Livsviktig 76
Løgnene du fortalte 54
Lørenskog-mysteriet 60
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Magien med kjemien 63
Maurheten 33
Menneskets beste venn 149
Mer enn bare orden 66
Min drømmedagbok 78
Mine strikkede favoritter 79
Mine venner 15
Min første klistremerkebok: Dinosaurer 123
Min første klistremerkebok: Dyrene på gården 124
Min første klistremerkebok: Ut i naturen 122
Min første sanglekebok 101
Min store klokkebok 112
Mira #reise #paris #savn 159
Mitt kalde hjerte 45
Monster-mysteriet 132
Moro med Engelsk 142
Moro med Gangetabellen 142
Moro med Klokka 143
Moro med Kryssord 141
Moro med Matte 143
Moro med Mattegrubliser og hjernetrim 143
Moro med Norsk 142
Mor Teresa 114
Mål! 129
Måneglass 12

Neon 130
Ni liv 52
Norges beste sommerturer 88
Norges beste turklassikere 87

Ole Brumm 111
Om fem år 39
Omgitt av utfordringer 73
Osloboka for barn 138
Outlaster 166
Overleverne 38

Parfymepatruljen 156
Peppa på sommerferie 93
Peppas vintereventyr 91
Peppa svømmer 95
Perlefeber 115
Påskehygge 83
Påskegøy for små og store 134
Påskequiz 2021 85

Rebell: Skamløse kvinner som endret verden 170
Redde Reidar 117
Ren nytelse 69
Romerske dikt 9
Rottekongen 49
Ruffenbarna begynner i barnehagen 120
Rød stjerne 23

Sangene og somrene 17
Sara og Dagmara passer hund 135
Se en siste gang på alt vakkert 19
Selvkritikk 72
Shuggie Bain 42
Sinte barn og sinte voksne 68
Skal du ikke gifte deg snart? 62
Skifterne 164
Skorpionbrosjen 22
Slakterskogen 133
Småkryp fra Verdens største fersken 147
Snitch 145
Sommer med Jo 155
Sommermoro! 94
Sommerquiz 2021 86
Spektakulære skip 125
Steder å tisse 116
Sterkere på 12 uker 71
Stinkende fakta 136
Stormangrep 169
Sukkeravhengig? 70
Svanesang 20
Syke sjeler 51
Søstera di er den peneste på skolen 165
Søstrene Gyldenblom 158
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Til vanvidd, til døden 43
Tistelhonning 37
Tut og kjør: Traktor 105

Uppsa 110
Ut og telle sauer 77
Uvigslet jord 24

Vargtimen 25
Verdens verste biltur 151
Vidunderlige verdener 82
Vi er løver 121
Vi kler på oss selv 109
Vil du være vennen min? 97
Vinduet 75 27
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