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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 
flere 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.

Gjendiktet fra gammelgresk av Ulvhild Anastasia 
Namtvedt Fauskanger.
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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.

Gjendikta frå gamalgresk av Per Esben Myren-Svelstad.
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ISBN 9788205549357  //  kr 349,-  // Lansering ultimo oktober
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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.
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ISBN 9788205544031  //  kr 329,-  // Lansering ultimo oktober
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Som en god dannelsesroman følger Xenofons Kyropedia 
– Den ideelle hersker et livsløp, nemlig kong Kyros den 
stores (600–530 f.Kr.). Kyros den store, også kalt den 
eldre, var grunnleggeren av det første persiske riket. 
Atheneren Xenofon (ca. 430–354 f.Kr.), Sokrates’ elev 
og Platons samtidige, som selv hadde erfaring med å 
kjempe hos fiendefolket perserne under den tapende 
Kyros den yngre, skildrer her hvordan Kyros den store 
lyktes i å bygge det største imperiet verden til da hadde 
sett. Xenofon levendegjør sine karakterer, skildrer dem 
i scener, og verket har også romantiske innslag, som 
for eksempel den tragiske fortellingen om ekteparet 
Abradatas og Panthea. Slik er Xenofons formidling av 
den persiske kongens liv ikke en strengt faktabasert 
historiefremstilling, men en beretning der han bruker 
fortellergrep vi kjenner fra romansjangeren for å gi en 
beskrivelse av den ideelle hersker. Verket hadde stor 
innflytelse for fyrstespeil-tradisjonen som blomstret 
i Europa fra middelalderen og frem mot 1700-tallet, 
og var et direkte forbilde blant annet for Machiavellis 
Fyrsten (1532).

Oversatt fra gammelgresk av Bente Lassen.
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ISBN 9788205555785  //  kr 429,-  // Lansering ultimo oktober
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Theis bur åleine og har ikkje mykje omgang med andre 
enn hunden Snuppa. Men Snuppa er gammal og må 
avlivast, og Theis tek kontakt med dottera Ruby etter 
fleire års stille. Ruby kvir seg for å ha noko å gjere med 
den tidvis alkoholiserte faren. Ho og sambuaren har 
dessutan lenge prøve å få barn saman, utan hell, og nye 
møte med faren minner henne om alt det dei ikkje får 
til, nokon av dei.

Pappa var nesten på Woodstock er ein roman om korleis 
oppveksten formar oss, om skam og tilgjeving. Det er ei 
forteljing om dei forventingane ein har til seg sjølv og til 
kvarandre, og om korleis det ein ønskjer seg aller mest, 
ofte er nærare enn ein skulle tru.
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I romanen Kraft møter vi Olav, en 75 år gammel norsk Waffen-
SS-veteran. Han gir sin fremstilling av en av operasjonene han 
deltok i på tysk side under andre verdenskrig, og livet som 
fulgte i kjølvannet av dette. Som en av Hitlers såkalte sølvrever 
blir han i mars 1945 beordret til et krevende spesialoppdrag. 
Sammen med fem andre settes han i land med ubåt på 
Finnmarkskysten. Der utfører de sitt oppdrag med base i en 
av hulene partisanene tidligere hadde benyttet. «Operasjon 
Schneehund» ble gjennomført i krigens aller siste dager, mens 
resten av landet ventet og håpet på forestående kapitulasjon og 
frigjøring.

I romanen utforsker Hanna Dahl hvordan et menneske lever 
videre med byrden av egne ords og handlingers konsekvenser. 
Kraft er en roman om identitet, skyld, ansvar og den fristelsen 
som ligger i å fortelle historien på en måte du og dine kan leve 
med. Romanen er inspirert av virkelige hendelser.

«Jeg bedriver nå en øvelse for meg selv, jeg setter meg i en 
betydelig persons sted. Og hører noen ønske meg heil og sæl på 
ferden. Jeg må beklage først som sist overfor alle som har  
lidd uopprettelige tap på grunn av den hilsenen.  
Den klinger ondt og vulgært, også for meg.»

S|
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I Dødens hærfører, den femte og avsluttende boken i 
romanserien bygd over livet til Harald Sigurdsson (1015–
1066), kjent som Harald Hardråde, møter vi Harald som 
enehersker i Norge, og med en stor drøm: I en dristig 
manøver forsøker han å gjenskape det gamle Nordsjøriket, 
med Norge, Danmark og England styrt av én og samme 
konge.

Da den engelske kongen Edvard Bekjenneren døde 5. januar 
1066, startet en nådeløs kamp om den viktigste tronen i 
Nord-Europa. Også Harald meldte seg på i kappløpet om 
kongemakten i England. At han hadde tynt grunnlag for 
tronkravet, stoppet ikke den fryktede hærføreren fra å sette 
over havet med den største flåten som noen gang hadde seilt 
fra Norge. Det dristige forsøket var nær ved å lykkes, men 
Harald ble lurt i en felle. Da Harald falt i slaget ved Stamford 
Bridge, var vikingtiden over.

I serien om Harald Hardråde vever Jan Ove Ekeberg sammen 
virkelige og oppdiktede skikkelser og hendelser til et 
dramatisk og fargerikt bilde av Norges siste vikingkonge og tiden han levde i.
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ISBN 9788205552449  //  kr 399,-  // Lansering primo oktober
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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  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.
Det hvite kartet ble solgt til Polen allerede før boka ble 
lansert i Norge.
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ISBN 9788205539273  //  kr 399,-  // Utkommet
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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 borger-
krigstidens 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.
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Adrian Svane har bygget opp et suksessrikt eiendomsfirma 
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|

17
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Tea Henriksens store ungdomskjærlighet var Otto Trimpl, 
den tyske unggutten og gartnerlærlingen som måtte 
forlate Norge, trekke i uniform og dra til Østfronten, der 
han havnet i russisk krigsfangenskap.

Historien om den brått avsluttede kjærligheten mellom 
de to er noe Tea Henriksens musikersønn har båret 
med seg gjennom hele livet, som falmede bilder i et 
fotoalbum. Moren er for lengst død, og sønnen har lagt 
fortiden bak seg. Nå har han søkt havn i Kongsvinger for 
å forberede seg til å reise til Sverige og skrive sanger til 
det som skal bli hans aller siste og beste plate.

Men like før avreise dukker Otto Trimpls etterkommere 
opp i byen. Med seg har de alle brevene Tea Henriksen 
skrev til sin kjære Otto, og en krans til å legge på graven 
hennes.
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Ronja bor sammen med søsteren Melissa og faren i 
en treroms på Tøyen. Det nærmer seg jul, og faren har 
mistet enda en jobb. Derfor må Melissa ut og lempe 
juletrær før skoletid, og Ronja tenker at alt skulle vært 
annerledes. Faren hennes sier: «Jeg kalte deg ikke Ronja 
for at du skulle vokse opp på Tøyen. Unger skal ikke bo 
et sted der de ikke kan se stjernehimmelen.» Så går han 
på puben Stargate og kommer ikke hjem før altfor sent.

Men på en mørk og mistrøstig himmel finnes det en 
liten gnist av håp. Og tre vise menn: en vaktmester, en 
eldre nabo og en juletreselger.
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2020. Post festum er en frittstående fortsettelse av 
Gunnar Staalesens bredt anlagte romantrilogi om 
Bergen og Norge i det 20. århundre. De siste tjue 
årene omfatter store og dramatiske begivenheter, 
som terrorangrepet i USA 11. september 2001 og 
terrorhandlingen som rystet Norge 22. juli 2011. 
Oljealderen nærmer seg kanskje slutten, og kampen 
står om miljø, klima og fundamentalisme. Verden er 
connected på helt andre måter enn før.

Mot dette bakteppet veves en handling av sterke 
følelser, gammelt hat og nag, følelsesmessige forlis, 
personlige tragedier og drømmer om kjærlighet. Her 
følger vi representanter for familiene Nesbø, Brandt, 
Moland – kjent fra Hundreårstrilogien – og flere andre 
gjennom de siste tjue årene av norsk og internasjonal 
historie, fra årtusenskiftet til koronaåret 2020. Under 
det hele hviler gåten om den såkalte Isdalskvinnen, et 
mystisk dødsfall som inntraff i Bergen i november 1970. 
Nye opplysninger kommer Varg Veum for øre. Kan han 
oppklare saken om Isdalskvinnen, 50 år på overtid?
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ISBN 9788205554481  //  kr 429,-  // Lansering medio oktober

2020. POST FESTUM
GUNNAR STAALESEN

Skjønnlitteratur
Roman



21

Marie oppsøker en ungdomsvenninne i England som 
hun ikke har sett på mange år. Clara tilbringer en dag i 
Roma med en fremmed mann. En navnløs kvinne våkner 
opp i en verden som er forandret.

Kvinnene i Se en siste gang på alt vakkert står alle 
overfor noe ukjent, en side av tilværelsen som de ikke 
har erfaring med fra tidligere. De ni novellene handler 
om begjær og ensomhet, om tap og tilgivelse. Men 
også om det vakre som viser seg i glimt, det hellige og 
alminnelige som åpenbarer seg blant livets tilfeldigheter.

«Det står en engel på marken. Hun står rett foran 
meg, mild, gjennomsiktig. Det er henne lyset kommer 
fra. Først tror jeg at hun brenner, det sitrer i luften 
omkring henne, men det er flimmer fra tusen vinger, 
nattsvermere og andre smådyr, de kaster seg mot henne, 
flyr tilbake og kaster seg mot henne igjen. Hun står helt 
rolig og lyser. Hun ligner alle jeg har elsket. Kom, tenker 
jeg. Kom og løs den bundne jord.»

S|
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Rut og Gorm. Hun er anerkjent kunstner fra små 
kår på en øy utenfor kysten av Nord-Norge, han 
er kjøpmannssønn fra samme landsdel. Fra deres 
første, tilfeldige møte som barn har de hatt en plass 
i hverandres bevissthet. Men først som voksne, med 
havarerte ekteskap og nye begynnelser bak seg, møtes 
de for alvor. Mitt menneske er historien om disse to, 
om Ruts forhold til malerkunst og anerkjennelse, om 
Gorms søken etter et liv med et større innhold. Den 
trangen de begge har til å leve i noe som kjennes sant, 
brytes og skjerpes mot nordnorske livsvilkår og kontant 
jordnærhet. I denne romanen utforsker Wassmo videre 
noen av de temaene som har preget forfatterskapet: 
det avgjørende opprøret mot vilkårene livet byr deg, 
og de omkostningene dette opprøret har for en selv og 
omgivelsene. Men først og fremst handler det om det 
livsnødvendige behovet for å møte det mennesket i livet 
som du kan kalle ditt.
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JEG er alene. Noe, eller noen, er tapt. Så kommer 
DE ANDRE, med en helt annen erfaringshorisont og 
en kakofoni av stemmer, som er både forstyrrende 
og forløsende. Selvransakende og anklagende stiller 
tekstens individer hverandre til veggs i en brutal og 
konfliktfylt, men også overraskende omsorgsfull dialog. 
Hva er selviscenesettelse, og hva er selvutslettelse, hva 
er sorg, og hva er løgn? Hvem bærer skyld, hvem trenger 
hjelp, hvem er forpliktet til å hjelpe? Hva har JEG med 
DE ANDRE å gjøre? Og hvem er DE ANDRE, egentlig?

Vi er krigere er oversatt til tysk og fransk, og har norsk 
urpremiere høsten 2021.
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Lysets ubetydelige feiltakelser er Halvard Foynes’ 
femtende diktsamling siden debuten i 1973. I Foynes’ 
dikt rettes oppmerksomheten mot de nesten ikke 
registrerbare fenomenene som bidrar til å konstituere 
våre liv i det virkelige: de små, nesten usynlige 
bevegelsene, den langsomme endringen av natur og 
mennesker gjennom naturhistorien. Diktene tar ofte 
utgangspunkt i det ytre – et navngitt landskap, en 
astronomisk hendelse, et forfatterportrett, en datters 
død – og samtidig foregår det en forskyvning i teksten 
som skaper kontaktpunkter mellom fjerntliggende felt 
av tilværelsen. Den individuelle, ofte svært personlige 
erfaringen forbindes med de helt store linjene, i 
historien så vel som i universet. Slik berører diktene noe 
essensielt ved menneskets utsatte posisjon på en sårbar 
planet, samtidig som de rommer perspektiver som gir 
næring til leserens egen tankevirksomhet og undring.
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I Våre heroiske liv kretser Karin Haugane rundt livets 
faser, fra barndommens spede og nysgjerrige sansning, 
gjennom ungdommens erfaring med de voksnes sorger 
og tragedier, frem til møtet med kjærligheten og en 
nyvunnet tillit til livet. Poeten skriver i sin søken etter 
svar med undring og innsikt. Samlingen har en nærmest 
symfonisk komposisjon, båret oppe av stor dikterisk 
kraft.
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Stig Holmås debuterte i 1970 med diktsamlingen Vi er 
mange og har siden utgitt bøker innen alle sjangere. 
Årets diktsamling, Dagene er blitt fortere nå, rommer, 
som tittelen antyder, refleksjoner omkring det å bli 
eldre og vissheten om at det haster med å stanse 
mishandlingen av kloden. Det poetiske spennet i 
samlingen er stort, og tematisk favner diktene vidt. Her 
er dikt om roen rundt to som nettopp har elsket, om 
lengsel og brødbaking om natten under pandemien, om 
tolvstrengers toner fra en guitarra i tørketidens Iberia. 
Diktene fører oss fra blekksprutfangernes landsby i 
Portugal, via en sommernatt på Sotra, til steder «forbi 
alle svarte hull / ved ytterkanten av alt vi aner, / der 
evigheten / for alvor kan begynne». Holmås gjør seg 
tanker om den vanskelige hverdagskjærligheten, om 
forsoning med den uunngåelige døden, om naturen 
vi alle er en del av, og han stiller spørsmål ved 
storpolitikken i denne samlingen kloke, engasjerte dikt 
om det å være menneske i en travel og vanskelig tid.
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Silje Linge Haaland debuterer som forfatter med 
Desperasjonsanimasjon. Hennes dikt preges av en 
sterk billedrikdom og rommer fortvilelse, utmattelse, 
stagnering, så vel som ekstase, lidenskap og fryd. 
Desperasjonsanimasjon henviser til noe akutt. Det 
desperate er en aktivert tilstand, en konsekvens 
av kaoset som preger oppmerksomheten i vår tids 
enorme og ofte selvmotsigende flyt av informasjon. 
Animeringen viser til samhandling, det å gjøre levende. 
Det er ritualer vi fremfører daglig som en orientering 
i det desorienterte: Livet eksploderer, eller samles 
i en klase av bær. Diktene tydeliggjør omsorgen i 
bevaringsarbeidet. Former for fellesskap imiteres, famles 
etter, utprøves. Det finnes ikke et utenfor. Alt er dratt inn 
i desperasjonsanimasjonen. Diktene spør, de formulerer 
prosesser av begynnelser, tap, forskyvninger. Det å være 
er oppe til forhandling. Det er foranderlig og plastisk. 
Diktene belyser språket som en eksistensiell betingelse, 
som en beholder for utforskning av våre eksistensielle 
grunnvilkår.
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Hans Sande debuterte med diktsamlinga Strime i 
1969, og i ein rik forfattarskap som omfattar bøker i 
dei fleste sjangrar, er Haustsong den sjette diktboka. 
Dikta er sprelske og slagkraftige, prega av overskot 
og rik fabuleringsevne. Haustsong femner eit livsløp, 
gjennom leik og arbeid, i sorg, fortviling og glede. Med 
fyndig humor og eit vake blikk for det omskiftelege i 
naturen så vel som i menneska, skriv Sande om fødsel og 
oppvekst, om gaukesyre og stjernehimmel, om ljåslått og 
skeiseløp, om språkglede og springeglede, om å gå seg 
vill og å finne heim. Her er dikt om kjærleik og samliv 
på det beste og på det verste, frå nærleik og sødme til 
sviande smerteblomar, frå varme kyss til iskald togn. 
Det er dikt om livet på veg mot ein endeleg slutt, med 
skildring av den uunngåelege aldringsprosessen og det 
ukjende som ventar, med dødsangst så vel som dødsro. 
Forfattaren er alltid på leit etter noko anna og ukjent, og 
i Haustsong har han funne det.
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Etter skeidet er Thor Sørheims trettende diktsamling. 
Diktene i denne boka er forankret i landskap og 
omgivelser. Sansninger av nære inntrykk som en 
granhekk, reklameplakater og isen som omformer 
havbukta, gir grobunn for poetisk refleksjon. Leserne 
føres på stier inn i skogen og inn i historien gjennom 
skiftende årstider og tidsepoker. Fenomener som 
tilsynelatende virker som motsetninger, sidestilles: jord 
og vann, redsel og fryd, bibel og børs. I Thor Sørheims 
dikt er menneskene knyttet til det lokale, men også til 
fjerne tilstander som galakser i spill og katastrofer vi ikke 
får øye på der framme. Diktene observerer både i glede 
og sorg, og de skisserer en sterk appell om å ta vare på 
det skapte og verne om de svakes rett. Både over og 
under tidevannet, og med skjønnheten hakk i hæl, er 
livets utfordring å ikke komme tomhendt til døden.
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Dei fer bort frå sivilisasjonen dei kjenner for å danne ei 
ny samfunnsordning. Dei ror over fjorden, går i land på 
ei folketom øy og brenner båtane etter seg. Her skal det 
ikkje vere herskarar og undersåttar, her skal dei slette 
kvart einaste spor av det livet dei har levd. Barna skal 
gløyme kvar dei kjem frå, familiestrukturar skal løysast 
opp: Alle vaksne skal vere tanter og onklar, alle barn 
systrer og brør. Dei skal leve av det naturen gjev dei, om 
nødvendig jage ein hjort i døden for å få mat. Men så 
vert ein av brørne sjuk, alvorleg sjuk. Og ei av systrene, 
ei tretten år gamal jente, oppdagar at hendene hennar 
har lækjande krefter. Evna hennar er ei gåve, men òg ein 
trugsel – mot ho, og mot det isolerte samfunnet ho lever 
i.

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 |

30

ISBN 9788205548787  //  kr 299,-  // Lansering medio oktober

Å JAGE EIN HJORT I DØDEN
SVANHILD AMDAL TELNES

Skjønnlitteratur
Lyrikk



31

Som ungt datageni blir Misja Borodin tvunget inn i 
Russlands hemmeligste etterretningsavdeling, der 
han får som oppgave å utvikle virus som skal infiltrere 
og ødelegge andre staters kritiske infrastruktur. 
Samtidig er han i sterk opposisjon til det korrupte og 
undertrykkende regimet, og bestemmer seg for å hoppe 
av til Norge. Den russiske stat er innstilt på å gjøre alt for 
å stoppe ham.

Misja bærer nemlig koden til Zeta, verdens mest 
avanserte datavirus, i hodet.

Etter en dramatisk flukt kommer han seg over grensen, 
men oppdager snart at han heller ikke i Norge kan være 
trygg. For hvem kan han stole på når også den norske 
regjeringen er infiltrert av russisk etterretning? Med en 
nådeløs russisk drapskommando i hælene må han bruke 
sine evner som hacker for å forsøke å redde seg selv og 
den norske samfunnsordenen.
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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.
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En pandemi har slått inn over verden. Hanne Wilhelmsen, for 
lengst pensjonert fra politiet, har levd i indre eksil i leiligheten 
sin i en årrekke. Da Norge stenges ned, opplever hun endelig å ta 
den folketomme byen sin tilbake.

Politibetjent Henrik Holme sliter samtidig med et drap ingen 
synes å bry seg nevneverdig med. En kvinne er funnet naken i 
bagasjerommet på en tilfeldig bil. Kroppen er intakt, bortsett fra 
at ansiktet er knust. Ingen har meldt henne savnet. Ingen vet 
hvem hun er. Han må ty til sin gamle mentor Hanne Wilhelmsen 
for hjelp.

På Norges største forlagshus har den unge redaktøren Ebba Braut 
bare vært fire dager i ny jobb da pandemien rammer for fullt. 
Fra et trangt hjemmekontor blir hun satt til å jakte på et svært 
verdifullt, forsvunnet manus fra en av forlagets bestselgende 
forfattere. Hun må også tvinge seg på Hanne Wilhelmsen, som 
nettopp har levert sin første kriminalroman uten å være videre 
interessert i å bli redigert.

Det ellevte manus er en historie om familiehemmeligheter og bedrag, om identitetstyveri og svindel, 
om forfattere og bokbransje, og om hvordan virkelighetslitteratur kan være livsfarlig. Bokstavelig talt.
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1. januar: 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 avsløringen av en 
sannhet som kan få enorme konsekvenser for Norge og 
nordområdene.
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En trang bygate i Tønsberg. Et gammelt hus under 
restaurering. Tomme leiligheter og en liten kjellerhybel. 
Der møter advokat Svend Foyn et brutalt og trist syn. 
En av hans nære forbindelser, så nær at han nesten 
kan kalles en venn, ligger badet i blod på gulvet med 
en kniv i halsen, som om det var en rituell henrettelse. 
Den drepte har oppført seg uvanlig den siste tiden. 
Hvorfor har han søkt kontakt med ekstremister i begge 
ytterkanter av den politiske skalaen? Og skiftet livsstil, 
oppsøkt familien som han ikke har hatt kontakt med 
på årevis, skaffet seg et nytt sted å bo? Det lokale 
politiet knytter drapet til en uryddig livsførsel med fyll 
og krangel. Men bak det tilsynelatende opplagte finnes 
en annen virkelighet. Svend Foyn må ut på en reise 
i et landskap der det er lett å trå feil. Og som alltid i 
tønsbergadvokatens univers kommer vi ubehagelig tett 
innpå en virkelighet vi helst skulle ønske bare var fiksjon.
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PST-etterforsker Ellen Marie Moi blir utsatt for et attentat 
i Syria der hun skulle møte en jihadist som hadde viktig 
informasjon om nordmenn i landet. Kollegaen Camilla 
Egernes blir bortført under attentatet.

Tilbake i Oslo hyrer Ellen Marie tidligere etterretningsagent 
Alex Borge til å dra til Syria for å redde Camilla. Alex er halvt 
syrer, og går under kallenavnet Kameleonen for sin evne til å 
gli inn i ulike roller. Reisen inn i Syria blir også en søken etter 
sin egen far som han aldri har møtt.

Alex innfiltrerer gruppen som har kidnappet Camilla. Han 
får økende respekt for gruppens karismatiske leder, og går 
med hele seg opp i rollen som jihadist. Samtidig er to syriske 
terrorister på vei til Oslo. Er det en sammenheng mellom 
kidnappingen av Camilla og terrortrusselen mot Norge?

I Oslo må Ellen Marie innse at hun ikke lenger kan stole på 
Alex. Samtidig må hun finne ut av terrortrusselen før det er 
for sent. I Syria må Alex bestemme seg for hvilken side han 
vil være på.
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Kampen om penger og posisjoner dirrer under 
overflaten i Norsefish, nasjonens største fiskerikonsern. 
Men den dannede krangelen i møterommene erstattes 
av rå brutalitet da Kolbjørn Cordtsen, majoritetseier i 
Norsefish, på vei ut av sin søsters bil ved sitt hjem på 
Bygdøy, blir truffet av tre rifleskudd og faller død om.

Politietterforsker Rigmor Stark settes på saken. 
Hun er en sylskarp samfunnsøkonom med sans for 
storblomstrete skjørt og etterforskningsmaksimen 
«follow the money». Stark finner konflikter på 
kryss og tvers i og omkring Norsefish, etter at en 
handlekraftig alfaleder har måttet vike for den nye, 
vakre siviløkonomen som har innvandret fra Thailand 
via ekteskapsmarkedet. Samtidig slåss en sint 
finnmarksfisker med storkonsernet om kvoter og levelige 
forhold i nord. Etterforskningen fører Rigmor Stark 
fra Oslos finanselite til den forblåste Kardøya ytterst 
mot Barentshavet, der Norsefish har satt ødeleggende 
miljøspor. Og flere skal dø.
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En polakk får strupen skåret over i et treningssenter i Bergen. Den 
danske leiemorderen som utførte drapet, blir raskt arrestert, men det 
tar ikke mange dagene før han blir funnet død på cella, det ser ut til at 
han har hengt seg.

Kort tid etter blir den lokale gangsteren Peter Olsen arrestert for å ha 
bestilt drapet på polakken. Alt peker i retning av at han er skyldig, men 
forsvarsadvokat Mikael Brenne er allikevel ikke overbevist. Det er for 
mange detaljer i saken som ikke stemmer. Dessuten er Mikael skeptisk 
til om leiemorderen virkelig har begått selvmord, slik fengselet hevder.

En kveld ringer det på hjemme hos Mikael Brenne. Utenfor står Peter. 
Han har rømt fra fengselet for ikke å lide samme skjebne som dansken. 
Mikael har ikke annet valg enn å ta ham inn som en uvelkommen 
husgjest. Peter Olsen har noe på Mikael, et feiltrinn som vil koste ham 
karrieren dersom det kommer ut.

Som om ikke dette var nok, dukker også Kripos-etterforsker Edvard Matre opp i bildet. Edvard har sin 
egen agenda. For ham er Mikael Brenne og Peter Olsen kun brikker i et spill for å avsløre råttenskap 
høyt oppe i Bergenspolitiet. Men det er et farlig spill for alle, skal det vise seg. Ikke minst for Mikael 
Brenne.
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Tidvis glemmer jeg at jeg er funksjonshemmet.
Jeg kan hvile i et jeg, i en kropp, som bare er meg.
Men verden glemmer aldri.
Den bare venter på en god anledning til å gi meg en 
påminnelse.

Hvis jeg faller er en utforskning av den særlige 
sårbarheten som følger med kronisk sykdom og 
funksjonshemning. I denne beretningen undersøker 
Jan Grue, med fundament i eget liv og egne erfaringer, 
hvordan samfunnet møter denne sårbarheten med et 
krav om usynlig arbeid – om at den som har kroppslige 
utfordringer, må anstrenge seg desto hardere, må jobbe 
desto mer, for å bli godtatt som et fullverdig menneske.
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Det begynner å bli lenge siden kristendommen og Bibelen 
utgjorde en selvsagt og sentral ramme rundt alles liv, og 
toneangivende norske forfattere skriver i dag fra ståsteder 
som befinner seg etter de lutherske former for tro som 
preget Norge i fem hundre år. Men berøringsangsten som 
tidligere var stor mellom det litterære og det religiøse, har 
lenge vært på hell, og i forfatterskapene til Jon Fosse, Karl 
Ove Knausgård og Dag Solstad finnes det en dialog med 
bibelske forestillinger som ikke har blitt tilstrekkelig lest og 
forstått.

En tilsvarende linje går gjennom litteraturkritiker og forfatter 
Tom Egil Hvervens liv, fra tidlig bibellesning via et avbrutt 
teologistudium til en livsvarig interesse og lidenskap for 
litteratur. I denne boken undersøker han sitt forhold til tro, 
samtidig som han skriver om lesningen av litteratur, og 
særlig den litteraturen der relasjonen til virkeligheten står 
sentralt.

Å lese etter troen er et forsøk på å vise hvordan man 
nærmer seg det man kaller tilværelsens ytterste punkt: 
spørsmål om livets begynnelse, dets mening og dets slutt.
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Da Ida Jackson ble gravid, tenkte hun at hennes viktigste 
oppgave som flink, moderne kvinne var å komme seg 
uforandret gjennom svangerskap, fødsel og barsel. 
Hun skulle føde naturlig og raskest mulig vende tilbake, 
jobbe som før, leve som før. Men hun oppdaget fort 
at både kroppen og barnet tilhørte biologiens, ikke 
sivilisasjonens rike. Det å sette et barn til verden ble 
en erfaring av å måtte gi seg hen til det organiske, til 
kaoskreftene, til alt som ikke lar seg kontrollere. Jackson 
skildrer fødselserfaringens språkløse, skremmende og 
overskridende natur, alt dette hun skal igjennom før hun 
kan møte blikket til det rasende urvesenet som er blitt til 
inni henne.

Fødselsdag er en litterær og selvbiografisk utforskning av 
livets opprinnelse, en personlig sterk, poetisk og politisk 
bok. En bok om å bli med barn, om å få et barn. Om å bli 
noen helt andre.
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«Vi som er viet til mørke, til stillhet og Gud», skrev 
Gunvor Hofmo, vår store kvinnelige lyriker, som er blitt 
sammenlignet med Emily Dickinson og Edith Södergran. 
Hennes sorg i livet var å miste Ruth Maier, en flyktning 
fra Wien, som ble deportert fra Oslo til Auschwitz i 1942: 
«Jeg så min venninne, /den eneste, jeg så henne / gå 
for å dø», skriver Hofmo, som kretser om dette tapet i 
resten av sin diktning.

Gunvor Hofmo (1921–1995) ga ut fem diktsamlinger i 
perioden 1946–1955 og femten diktsamlinger fra 1971 
til 1994. Etter hennes død ble en stor mengde etterlatte 
dikt funnet. Til Hofmos 100-årsmarkering kommer nå 
Jan Erik Volds biografi «Venn, jeg har våket», løftet ut av 
hans fyldige utgivelse Mørkets sangerske, som brakte 
et vell av nye – og til dels dramatiske – opplysninger om 
denne forfatteren fra Oslo øst, som man tidligere visste 
lite om.
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«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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Gyldendals tidsskrift for litteratur vert i år å finne på 
fleire flater: Eit omfangsrikt jubileumsnummer, redigert 
av Maria Horvei, markerer bladets 75. årgang og er i 
butikk ut oktober. Dette er samstundes Vinduets siste 
papirutgåve – frå hausten overtar Simen V. Gonsholt og 
Ola M. Innset redaktørstolen, og tek tidsskriftet inn i ei 
heildigital framtid på vinduet.no.
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For over 70 år siden tegnet Charles M. Schulz sin aller første 
Knøttene-stripe. I årene som fulgte, erobret Baltus, Sniff og alle de 
andre unike Knøttene-karakterene hjertene til tegneserieelskere over 
hele kloden.
I denne samlingen finner du de morsomste og viktigste stripene 
fra det mest hendelsesrike tiåret i Knøttenes historie, det radikale 
1970-tallet.
Noen bifigurer forsvinner ut, andre kommer til, men serien er 
trofast til sitt evige tema gjennom hele tiåret, nemlig den ubesvarte 
kjærligheten. Av dette skapte Schulz tidløs og uovertruffen humor.
Knut Nærum, en av Norges fremste tegneseriekjennere, har oversatt 
stripene og skrevet et personlig tillegg til forordet i boken.

«Knøttene er en av verdens mest populære, mest innflytelsesrike, 
mest kritikerroste og beste tegneserier. Schulz drar leserne inn i rutene og får dem til å identifisere seg 
med hans hovedpersoner, framfor alt Baltus. Når Baltus mislykkes i alt han forsøker, kjenner vi igjen 
våre egne fadeser. Når han likevel alltid forsøker igjen, ser vi det pågangsmotet som vi skulle ønske at vi 
selv alltid hadde.»
Knut Nærum
«Jeg gleder meg fortsatt over livsvisdommen disse Knøttene gir oss og er helt enig med Knut Nærum 
når han skriver i forordet til årets bok: ‘Dette er hvor som helst, det er alltid.’»
Vårt Land, bokanmeldelse om Knøttene. Det beste fra 1960–1969
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Kos deg med daglige Nemi-striper gjennom hele året! 
Stripene for 2022 er møysommelig plukket ut og satt 
sammen for å gi alle Nemi-fans en god start på dagen. 
En herlig kombinasjon av hverdagsfilosofi og humor i 
beste Nemi-stil.
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Årets samlebok inneholder dikt, helsider og striper fra 
2015 til 2016.

Kjærlighetssorg og vennskap, savn og nye bekjentskaper. 
Livet halter videre etter bruddet mellom Nemi 
og Grimm, og et irsk eventyr viser seg å være 
livsomveltende for Cyan.
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Nemi gjør adventstiden og romjulen komplett. Årets 
julehefte er stappfullt av splitter nytt Nemi-materiale 
og setter julestemningen i sving hos alle Nemi-fans. 
Bladet er vakkert og trist, søtt og morsomt – rett og slett 
breddfullt av sjarm i aller beste Nemi-stil.
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I tidligere lange julehistorier har våre venner i Kollektivet 
blitt kastet ut i dramatiske og hysteriske eventyr på både 
Nordpolen og i en alternativ virkelighet.

Nå er det jul igjen, og med sine tradisjoner og mysterier 
er den klar til å gi Ronny og de andre nye utfordringer 
de aldri kunne se for seg. Forvent ville innfall, kleine 
øyeblikk og ikke minst en ny og spennende langhistorie.
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Celie vokser opp under fattige kår på landsbygda i Georgia på 
begynnelsen av 1900-tallet. Etter en vanskelig barndom blir 
hun giftet bort i en alder av bare 14 år. Ektemannen nekter å ha 
Celies søster Nettie boende, og Celie må sende henne fra seg. 
Fra da av går dagene med til å lure på hvor søsteren er blitt av, 
og til å skrive brev – til Gud, og til Nettie.

I brevene kommer vi tett på Celie og hverdagen hennes med 
en brutal mann og ustyrlige stebarn, i et samfunn og en tid 
der en svart kvinne var lite verdt. Og likevel er det nettopp 
kvinnefellesskapet som blir redningen for henne. Gjennom 
latter og gråt, hardt arbeid, samhold og klokskap finner 
kvinnene retning i livet. Og hele tiden skriver Celie til søsteren, 
som hun nekter å gi slipp på.

Purpurfargen er en uforglemmelig fortelling om søsterskap og 
kampen for egenverd. En historie om å fortsette å tro på noe 
– Gud, kjærligheten, vennskapet, en selv – også når alt er som 
mørkest. Boken er solgt i over fem millioner eksemplarer verden 
over, og førti år etter utgivelsen er den fremdeles like slående relevant.
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10. juni 2020 døde Chimamanda Adichies far, James, 
brått i Nigeria.

I denne såre og kraftfulle teksten minnes datteren sin 
høyt elskede far. Nedtegnelser om sorg er en hyllest 
til et levd liv, en fortelling om en datters uforbeholdne 
kjærlighet til en forelder, en studie i ulike former for tap 
og i sorgens natur.

Boken er en utvidet og bearbeidet utgave av en tekst 
publisert i The New Yorker, og er i det samme kompakte 
formatet som Brev til en nybakt forelder og Vi burde alle 
være feminister.

Chimamanda Ngozi Adichie er en prisvinnende og 
bestselgende forfatter som regnes som en av vår tids 
viktigste og modigste stemmer.

S|

51

Originaltittel: Notes On Grief // Oversetter:  Hilde Stubhaug //  
ISBN 9788205555600  //  kr 299,-  // Lansering medio august

NEDTEGNELSER OM SORG
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

Skjønnlitteratur
Oversatte romaner og noveller



52

Napoli 1946. Sju år gamle Amerigo strever seg gjennom 
dagene sammen med moren sin i et av Napolis fattigste 
kvarterer. Men så får moren tilbud om å sende ham til 
det mer velstående Nord-Italia, og Amerigo blir satt på 
et tog for å tilbringe vinteren i Bologna. Der blir han 
kjent med en familie som skal forandre livet hans for 
alltid, og et hjem fylt av varme, latter og musikk.

Førti år senere vender Amerigo tilbake til Napoli for å 
begrave moren og få svar på alle spørsmålene han har 
båret på siden barndommen.

Gutten fra Napoli forteller om en kritisk periode i Italias 
historie, en tid da nøden fikk fram det mest hjelpsomme 
i et hardt prøvet folk. Samtidig er det en gripende 
fortelling om tilknytning, identitet og familie, som også 
stiller spørsmålet: Hvor langt kan og bør man strekke seg 
for sine egne?
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Da Olivia blir sammen med Francis, samtidig som hun 
ønsker bestevenninnen Lucy velkommen hjem fra New 
York, utvides med ett hele hennes verden seg. Olivia 
og Francis er som skapt for hverandre, og ivrig etter 
å involvere Lucy i sin egen lykke introduserer Olivia 
venninnen og kjæresten for hverandre. De tre knyttes 
uvanlig sterkt sammen. I månedene som følger, trekkes 
flere personer inn i deres bane, og ingen av dem skal stå 
uberørt tilbake.

På overbevisende, lekent og empatisk vis tar Edward 
St. Aubyn i sin nye roman for seg temaer som arv, 
determinisme, frihet og historiene vi forteller om oss selv. 
Og romanen er like overbevisende når den befatter seg 
med økologi, psykoanalyse og nevrovitenskap som med 
kjærlighet, frykt og mot.
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M, en kvinne i opprør med seg selv, vandrer rundt i Paris’ 
solfylte gater og kommer over utstillingen til en berømt 
kunstner. Bildene slipper ikke taket i henne, selv ikke 
etter at hun er kommet hjem til den øde kystregionen der 
hun bor sammen med mannen sin. Tanken på bildene og 
kunstneren som har malt dem, fortsetter å uroe henne. 
Hun skriver derfor til ham og inviterer ham på besøk.

Og dermed snus dagliglivet på hodet. Datteren til M vender 
tilbake til hjemstedet med kjæresten sin, samtidig som 
maleren dukker opp med en vakker, ung kvinne. I denne 
lukkede verdenen oppstår det snart gnisninger. Malerens 
stille, men demoniske tilstedeværelse skaper kaos i M. Etter 
hvert som hemmeligheter, allianser og lengsler kommer 
til syne, er hun tvunget til å velge mellom sine dypeste 
impulser: å innrette seg eller å gjøre opprør.

Med Et tilfluktssted utforsker Rachel Cusk muligheten for 
at kunst både kan redde og ødelegge oss, og bekrefter at 
menneskets sjel kan slåss med de mørkeste demoner.
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Hovedpersonene i Den beste av alle verdener prøver å 
finne ut av verdenen som omgir dem: Anna og Omeir 
på hver sin side av bymurene under beleiringen av 
Konstantinopel i 1453, tenåringsidealisten Seymore under 
et angrep på et bibliotek i dagens Idaho, og Konstance, som 
befinner seg på et interstellarisk skip, tiår fram i tid. De er 
alle drømmere og outsidere som finner styrke og håp når 
de står midt i det ukjente.

Som en rød tråd gjennom hele fortellingen går den 
eldgamle teksten om Aethon, som lengter etter å bli til en 
fugl, slik at han kan fly til et paradis i himmelen. Denne 
historien gir trøst og mystikk til bokens uforglemmelige 
karakterer. Pulitzervinner Anthony Doerr har skapt en 
kaleidoskopisk fortelling som viser hvor tett knyttet vi er 
til hverandre, til dem som levde før oss, og til dem som vil 
være her etter oss.

Den beste av alle verdener er en hyllest til fortellingenes 
magi, og er en vakker og forløsende roman om å ta vare på 
bøkene, jorda og menneskets hjerte.

S|

55

Originaltittel: Cloud Cuckoo Land // Oversetter: Eivind Lilleskjæret //  
ISBN 9788205556096  //  kr 399,-  // Lansering primo oktober

DEN BESTE AV ALLE VERDENER
ANTHONY DOERR

Skjønnlitteratur
Oversatte romaner og noveller



56

«Jeg har også villet glemme denne jenta. Virkelig glemme 
henne, det vil si ikke lenger ha lyst til å skrive om henne. 
Ikke lenger tenke at jeg må skrive om henne, hennes begjær, 
hennes galskap, hennes idioti og hennes hovmod, hennes 
hunger og hennes inntørkede blod. Jeg har aldri maktet det.»

I Sommeren 58 dykker Annie Ernaux ned i minnene fra sin 
første natt med en mann – en natt som ikke betydde stort for 
ham, men som betydde alt for henne. Denne første seksuelle 
erfaringen satte seg som et voldsomt sjokk i kroppen hennes 
og ble på mange måter kilden til hele hennes skrivende liv.

Med utgangspunkt i fotografier, minner og brev forsøker 
Ernaux å skrive fram den unge kvinnen hun var. Seksti år 
senere kjenner hun fremdeles skammen, selvforakten og 
sviket på kroppen. Men med et helt liv som skrivende kvinne 
bak seg kan hun se erfaringen i et nytt og kanskje forsonende 
lys.

Annie Ernaux er en av Frankrikes største forfattere og har de 
siste årene fått sitt internasjonale og norske gjennombrudd. 
Dette er hennes nyeste utgivelse på fransk.
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Dette er historien om en stor familie som liker å være 
sammen, som diskuterer, ler og danser, som liker solen 
og sommeren. Det er også historien om en kvinne som 
endelig tør å fortelle familiens vonde hemmelighet.

Camille Kouchner skapte overskrifter med utgivelsen 
av Den store familien i Frankrike i januar 2021. I 
skjønnlitterær form forteller hun om stefarens misbruk 
av tvillingbroren hennes, og viser hvordan familien gikk i 
oppløsning da de begynte å snakke om dette.

Da boken kom ut, forlot stefaren sin stilling og alle sine 
verv i fransk samfunnsliv, og en ny bølge av avsløringer 
kom fram i offentlighetens lys, under hashtagen 
#metooinceste. Den store familien er ikke bare en 
fortelling om en familie, den er en granskning av et 
fenomen, en fransk elite med et forstokket begrep om 
seksuell frihet.
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Guatemala, 1954. Den demokratisk anlagte Jacobo 
Árbenz’ regjering veltes i et militærkupp. Bak kuppet 
står lokale krefter godt hjulpet av CIA, Eisenhower og 
ikke minst United Fruit Company – et multinasjonalt 
amerikansk selskap som ikke bare drev med 
bananhandel, men også med skittent politisk spill. 
Gjennom virkelige skikkelser skildres en turbulent 
tid i Guatemalas historie. En tid da internasjonale 
konspirasjoner og motstridende interesser i stor grad 
formet landet. En tid preget av den kalde krigen, hvis 
ekko fremdeles kan høres i dag.

Med spenning, lekenhet og driv blander Mario 
Vargas Llosa virkelighet og fiksjon, og viser hvordan 
mektige menn i Latin-Amerika endte som ofre for en 
sammensvergelse de hjalp til med å skape.

«Et glimrende kurs i litteratur, politikk og historie, meget 
betimelig i disse ulvetider.» El Tiempo

«En vakker og rystende roman som handler om 
ondskapen og så gjerne vil mane den bort.» Babella
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MADRID.
UFERDIG.
DØENDE MANN.

En berømt maler ligger på dødsleiet i Madrid. I sin 
siste bok viser Max Porter sitt språklige talent og sin 
psykologiske innsikt når han går inn i den berømte 
maleren Francis Bacons febrile tilstand og levendegjør 
kunstnerens sju siste bilder.

Max Porter er en av Storbritannias mest originale og 
nyskapende forfattere, som i 2015 brakdebuterte med 
romanen Sorg er den greia med fjær.
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For å beskytte Ciri sender Geralt henne for å trene 
med Yennefer. Men alt er ikke som det skal være blant 
trollkvinnene i denne direkte oppfølgeren til Alveblod.

Geralt er en volver: de uskyldiges beskytter, en 
forkjemper mot det mørke, en monsterjeger og 
kaldblodig kriger.

Hans oppgave nå er å beskytte Ciri. Som et barn av 
profetien vil hun kunne besitte kraften til endre verden 
til det gode eller onde – men bare hvis hun overlever.
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Tenåringsjenta Eulabee og bestevennen hennes Maria 
Fabiola vokser opp i et overklassestrøk i San Francisco. 
De kjenner hvert gatehjørne og hver strand, og på 
jenteskolen de går på, er det de som regjerer gangene.

En dag på vei til skolen blir de utsatt for en ubehagelig 
hendelse. Men Maria Fabiolas versjon av det som 
skjedde, er helt annerledes enn Eulabees, og Eulabee 
nekter å gå med på venninnes løgn. Da Maria Fabiola 
like etter forsvinner, begynner Eulabee å stille spørsmål 
ved hva som virkelig er sant og ikke.

Vi tøyler tidevannet er en varm skildring av 
relasjoner mellom unge jenter: makten som ligger i 
popularitet, ferden mot selvstendighet, de nådeløse 
vennskapsbåndene. Vakkert og troverdig skildrer Vida 
ungdommens forvirring og skjønnhet, samtidig som hun 
serverer en sitrende forsvinningsgåte.
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Konsertpianisten Diana er endelig klar til å gifte seg med 
forloveden Arie. Men dette får Arie aldri vite. På vei 
hjem fra turné skjer det en forferdelig ulykke, og Arie 
blir stående igjen alene. Han vet heller ikke at Diana 
har skrevet en melodi til ham, en melodi som rommer 
historien om dem.

I Skottland strever Evie med kjærlighetssorg. Etter år 
med reising og mislykkede forsøk på å slå gjennom som 
poet, ønsker hun seg et mer stabilt liv. Hun drømmer 
om et hjem og om ekte kjærlighet. Samtidig har Dianas 
kjærlighetsmelodi reist verden rundt, funnet rom i nye 
hjerter og fått mennesker til å forelske seg. Og én dag 
når den fram til Evie. Kan melodien få Arie og Evie til å 
møtes? Og vil de tørre å åpne hjertet sitt for hverandre?

Kjærlighetens melodi er en hjertevarm fortelling om 
det å kjenne seg fortapt, for så å bli funnet igjen. Og 
en hyllest til musikkens enestående evne til å bringe 
mennesker sammen.
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Emma mister mannen sin på selveste julaften. To år 
senere har hun fortsatt vansker med å finne mening i 
tilværelsen. Samvittigheten gnager i henne. Kunne hun 
gjort noe for å redde ham?

En kveld hun er på vei hjem, hjelper hun en eldre mann 
som har gått seg vill i snøstormen. For første gang på 
lenge kjenner hun på en følelse av glede, og samme 
kveld får hun en idé: Hun skal utføre 24 gode gjerninger. 
En for hver dag fram til julaften.

Etter hvert som det nærmer seg jul, blir Emma kjent med 
nye og inspirerende mennesker, og gradvis trekkes hun ut 
av ensomheten og gjenoppdager hverdagens små gleder. 
Hvordan kommer livet til å se ut når hun våkner julaften? 
Tør hun igjen å satse på kjærligheten?
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E.L. James returnerer til Fifty Shades’ verden, 
denne gangen med et dypere og mørkere blikk på 
kjærlighetshistorien som har fengslet millioner av lesere 
verden over.
   Du er herved invitert til tiårets bryllup, der Christian 
Grey tar Anastasia Steele til sin kone. Men egner han seg 
egentlig til å være ektemann? Faren hans er usikker, mens 
broren planlegger tidenes utdrikningslag, og forloveden 
lover på ingen måte å adlyde …
   Og ekteskapet har sine utfordringer. Begjæret for den 
andre brenner dypere og hetere enn noensinne, men Ana 
har en gjenstridighet ved seg som rører ved Christians 
mørkeste frykter og utfordrer behovet hans for kontroll. 
Fortidens feider og gammelt hat fra begges liv virvles 
opp til overflaten, og snart truer et lite feiltrinn med å 
ødelegge kjærligheten mellom dem.
   Kan Christian overvinne barndommens traumer og en 
turbulent ungdomstid, og dermed redde seg selv? Og når 
han oppdager hvor han kommer fra, vil han kunne tilgi, 
slik at han kan akseptere Anas kjærlighet? Kan Christian 
endelig bli befridd?

S |

64

Originaltittel: Freed // Oversetter: Kurt Hanssen //  
ISBN 9788205558632  //  kr 349,-  // Lansering primo august

BEFRIDD
Fifty Shades of Grey

E.L. JAMES

Skjønnlitteratur
Oversatt underholdningslitteratur



65

Daphne Bridgerton er smart og vakker – likevel blir hun 
bare gjort kur til av menn hun ikke vil ha. Men til London 
kommer brorens beste venn, hertug Simon Basset, 
og alt forandres. Sammen legger de en elegant plan 
– ved å late som de er forlovet, tiltrekker Daphne seg 
de flotteste frierne på markedet, samtidig som Simon 
holder ekteskapssyke sosietetsmødre på armlengdes 
avstand.

Men mellom alle ballene, båtturene og promenadene 
blir det vanskeligere og vanskeligere å skille mellom løgn 
og virkelighet. Og hva som verre er: Det blir umulig å 
holde følelsene i sjakk.

En hemmelig allianse er den første boken om de åtte 
søsknene i familien Bridgerton, en fornøyelig serie om 
romantikk og begjær i 1800-tallets London. TV-serien 
basert på boken ble en av Netflix’ største seersuksesser 
noensinne.

S|

65

Originaltittel: The Duke And I // Oversetter:  Hege Frydenlund //  
ISBN 9788205554689  //  kr 99,-  // Utkommet

EN HEMMELIG ALLIANSE
Familien Bridgerton 1

JULIA QUINN

Skjønnlitteratur
Oversatt underholdningslitteratur

POCKET



66

Vicomte Anthony Bridgerton er beryktet selskapsløve 
og kvinnebedårer, og i Londons overklassekretser ryktes 
det at han aldri kommer til å gifte seg. Det ingen vet, 
er at han endelig har funnet sin utkårede, nemlig den 
vakre Edwina Sheffield. Men det dårlige ryktet hans 
står i veien for lykken deres. For da Edwinas søster Kate 
oppdager Anthonys planer, gjør hun alt hun kan for å 
forhindre forlovelsen.

En uventet forelskelse er den andre boken om de åtte 
søsknene i familien Bridgerton, en fornøyelig serie om 
romantikk og begjær i 1800-tallets London. TV-serien 
basert på den første boken ble en av Netflix’ største 
seersuksesser noensinne.

S |

66

Originaltittel: The Viscount Who Loved Me // Oversetter: Knut Rage //  
ISBN 9788205554719  //  kr 199,-  // Utkommet

EN UVENTET FORELSKELSE
Familien Bridgerton 2

JULIA QUINN

Skjønnlitteratur
Oversatt underholdningslitteratur

POCKET



67

Til tross for at Sophie Becket er datter av en greve, blir 
hun behandlet av stemoren som en av tjenerskapet. 
Derfor er sjansene små for at hun får oppleve gledene 
ved lady Bridgertons maskeradeball. Men handlekraftige 
Sophie finner en løsning, for skjult bak en maske kan 
ingen avsløre hennes sanne identitet. Og da hun møter 
Benedict Bridgerton, er det som om hun trer inn i et 
eventyr, og hun føler seg som en ekte prinsesse. Men 
det er viden kjent at når klokken slår midnatt, opphører 
all magi. Maskene kastes, og Sophie Becket blir bare 
Sophie igjen. Men Benedict kan ikke slippe tanken på 
den mystiske kvinnen i sølvkjolen. Hvem er hun, og 
hvordan kan han finne henne igjen?

En vidunderlig hemmelighet er den tredje boken om de 
åtte søsknene i familien Bridgerton, en herlig serie om 
romantikk og begjær i 1800-tallets London. TV-serien 
basert på den første boken ble en av Netflix’ største 
seersuksesser noensinne.
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Penelope Featherington har vært hemmelig forelsket i 
sin beste venns storebror så lenge hun kan huske. Hun 
tror hun vet alt om Colin Bridgerton – til hun avslører 
hans dypeste hemmelighet og begynner å tvile på at 
hun kjenner ham i det hele tatt. Selv er Colin lei av å bli 
sett på som en morsom sjarmør, lei av alles oppheng i 
sladrespaltisten lady Whistledown, som tilsynelatende 
ikke greier å utgi en eneste utgave uten å nevne akkurat 
ham. Men da han vender tilbake til London etter en 
lengre reise, oppdager han at mye har forandret seg – 
det gjelder ikke minst Penelope Featherington.

En uunngåelig lengsel er den fjerde boken om de åtte 
søsknene i familien Bridgerton, en herlig serie om 
romantikk og begjær i 1800-tallets London. TV-serien 
basert på den første boken ble en av Netflix’ største 
seersuksesser noensinne.
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Da Eloise Bridgerton skriver til sir Philip for å kondolere 
i forbindelse med hans frues plutselige bortgang, blir 
dette begynnelsen på en langvarig brevutveksling dem 
imellom. Men da Philip i et av brevene ber om hånden 
hennes og tilbyr ekteskap, blir hun sjokkert. Hun har jo 
aldri møtt ham. Hun kan da ikke gifte seg med en hun 
aldri har møtt? Eller kan hun det?

Et minneverdig frieri er den femte boken om de åtte 
søsknene i familien Bridgerton, en herlig serie om 
romantikk og begjær i 1800-tallets London. TV-serien 
basert på den første boken ble en av Netflix’ største 
seersuksesser noensinne.
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Det kommer et vendepunkt i alle menneskers liv. Et 
øyeblikk så skjellsettende, så skarpt og klart, at man 
nærmest mister pusten, og uten en skygge av tvil vet at 
livet aldri mer vil bli som før. For Michael Stirling skjer 
dette den første gangen han ser Francesca Bridgerton.

Etter å ha lagt bak seg et langt liv som skjørtejeger, 
tar han ett blikk på Francesca Bridgerton, og faller så 
voldsomt og ugjenkallelig at det er et rent mirakel at han 
greier å holde seg på bena.

Men bare trettiseks timer etter tilhører Francescas 
hjerte en annen. Dette første møtet er nemlig under en 
middag for å feire hennes nær forestående bryllup med 
hans fetter …

En uimotståelig fristelse er den sjette boken om de 
åtte søsknene i familien Bridgerton, en herlig serie om 
romantikk og begjær i 1800-tallets London.  TV-serien 
basert på den første boken ble en av Netflix’ største 
seersuksesser noensinne.
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Den evige ungkaren Gareth St. Clair har kranglet med 
faren sin siden dagen han ble født, og da han nekter å 
gifte seg med kvinnen som han er utpekt, truer faren 
med å gjøre ham arveløs. Gareths eneste håp er et 
testamente skrevet på italiensk – et språk han ikke kan. 
Hyacinth Bridgerton er kvikk og karismatisk og uttrykker 
gjerne meningen sin. Og hun behersker italiensk. Da 
Gareth betror seg om konflikten, tilbyr hun seg å hjelpe 
ham. Det ingen av dem hadde regnet med, var å oppleve 
sitt livs perfekte kyss.

Et uforglemmelig kyss er den syvende boken om de 
åtte søsknene i familien Bridgerton, en herlig serie om 
romantikk og begjær i 1800-tallets London. TV-serien 
basert på den første boken ble en av Netflix’ største 
seersuksesser noensinne.
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Gregory Bridgerton er en uhelbredelig romantiker. 
Da han møter Hermione Watson, blir han fullstendig 
overbevist om at hun er den store kjærligheten i hans 
liv. Det han ikke vet, er at hjertet hennes tilhører en 
annen. Hermiones venninne Lucy Abernathy allierer seg 
med Gregory for å hjelpe ham med å vinne Hermiones 
hjerte. Så skjer det som ikke skal skje – Lucy begynner å 
få følelser for ham. Problemet er bare at hun allerede er 
forlovet med en annen mann. Men tenk om Gregory er 
den rette?

Et avgjørende øyeblikk er den åttende boken om de 
åtte søsknene i familien Bridgerton, en herlig serie om 
romantikk og begjær i 1800-tallets London. TV-serien 
basert på den første boken ble en av Netflix’ største 
seersuksesser noensinne.
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Olof var bare fjorten år da han tilsto drapet på 
tenåringsjenta Lina Stavred. Så forlot han bygda.

En lys sommernatt tjuetre år senere svinger han av 
motorveien på impuls og kjører landeveien som fører til 
barndomshjemmet. I dusjen finner han faren sin død, 
drept med en jaktkniv.

Politietterforsker Eira Sjödin har akkurat kommet tilbake 
til sin barndoms trakter for å ta vare på sin gamle mor. 
Under etterforskningen av drapet på Olofs far husker 
hun mer og mer fra sin egen barndom.

Eira var ni år da Lina ble drept. Olof var gutten i 
marerittene hennes. Rotvelte er den første boken i en ny 
krimserie fra Tove Alsterdal.
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To søsken forsvinner fra fosterhjemmene sine med bare 
et par ukers mellomrom. Forsvinningene er uforståelige, 
og snart kjører også etterforskningen seg fast. Kort 
tid senere blir fotografier av barna sammen med en 
fremmed kvinne funnet. Mysteriet skrur seg til når 
kvinnen, identifisert som 29-åringen Kajsa Rantanen, blir 
funnet død.

Sammen med kolleger i politiets gjerningsmann-
profilgruppe får psykolog Siri Bergman i oppdrag å se 
nærmere på saken.
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Bare noen dager inn i et nytt år blir Røde Kors’ 
kontroversielle generalsekretær funnet drept på Østerbro 
i København. Drapet sender rystelser av sjokk og 
skadefryd gjennom både medier og politisk ledelse.
  Like i nærheten er historiker Maria Just i ferd med 
å forberede en ny utstilling på Politimuseet. Ved en 
tilfeldighet finner hun en mulig forbindelse mellom 
drapet på generalsekretæren og et uoppklart dobbeltdrap 
i 1968.
  Politietterforskerne Mikael Dirk og Frederik Dahlin er 
under hardt press fra egne sjefer og regjeringen. Marias 
tips om at drapet har forbindelser til dobbeltdrapet i 
1968, har de ingen tro på. Deres etterforskning peker i 
retning av et politisk motiv.
  Men Maria gir ikke opp. Saken fra 1968 har vekket 
både et nasjonalt og personlig traume til live. Maria 
nøster i tråder som fører til landets mektigste elite og et 
skammelig kapittel i Danmarks historie.
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I Nådeløse kvinner lever tre kvinner helt forskjellige liv. 
De kjenner ikke hverandre, men de har én ting til felles: 
De er fanget i hvert sitt ekteskap som de vil ut av. Ingrid 
lever det perfekte livet med mann, datter og fint hus. 
Victoria har flyttet fra Russland og lever isolert på landet 
med mannen sin. Birgitta er barneskolelærer med mann 
og to voksne sønner. Men bak fasaden er ingenting som 
det ser ut som.

De tre kvinnene møtes i et forum på nett og begynner 
å legge en plan for å slå tilbake og frigjøre seg fra sine 
menn.
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Gå i fengsel handler om fire ungdommer som har kjent 
hverandre siden de var små, fordi foreldrene deres også 
er venner. Nå er det nyttårsaften, og ungdommene feirer 
i den ene luksusvillaen, mens foreldrene er i villaen ved 
siden av. De har alt, men også mørke hemmeligheter 
som de ikke har delt med noen, heller ikke med 
hverandre. Da et Monopol-spill sporer av og innsatsene 
høynes, begynner hemmelighetene langsomt å komme 
frem. Til slutt blir det for mye, og en intrikat plan blir satt 
ut i livet.
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Samme stormfulle natt som August Strindberg kommer 
til Hovenäset i Bohuslän, forsvinner den populære 
læreren Agnes sporløst. August har lagt Stockholm og en 
fremgangsrik karriere i finansbransjen bak seg for å følge 
drømmen om å åpne «Strindbergs second hand». Endelig 
skal han få drive med noe han elsker å gjøre – kjøpe og 
selge brukte ting – og dessuten på et sted som han har 
lengtet etter å dra tilbake til.

Men hele vestkystidyllen rystes av Agnes’ forsvinning. 
Politiet, med den empatiske og engasjerte Maria 
Martinsson i spissen, leter etter Agnes dag og natt. Håpet 
om å finne henne i live svinner. Hva er det som har skjedd? 
Og hvorfor får August Strindberg en ubehagelig følelse av 
at han sitter på en del av løsningen?
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Å snø inne på en luksuriøs hytte i de sveitsiske alpene 
høres ikke så ille ut. Spesielt ikke når man har en fantastisk 
utsikt, kokk, stuepike, koselig peis og godt selskap. Med 
mindre selskapet består av dine åtte kollegaer – hver med 
noe å vinne, noe å tape og noe å skjule.
  Da en av medeierne i Snoop, et trendy London-basert 
IT-selskap, organiserer en langhelg for sine ansatte, starter 
samlingen med teambuilding og skiturer i bakken. Men 
da en av medeierne fremmer forslag om å selge firmaet, 
begynner det å bli dårlig stemning i gruppen, og alles 
lojalitet blir satt på prøve.
  Det bygger opp til storm, og et snøskred gjør at gruppen 
blir isolert fra omverdenen uten tilgang til kommunikasjon. 
Og det verste er at en av kollegaene ikke klarte å komme 
tilbake til hytta før snøskredet gikk.
  For hver time som går, uten redning utenfra, vokser 
panikken.  
Hytta blir kaldere og kaldere, og en etter en forsvinner 
kollegaene sporløst.
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Da jødene ble arrestert og deportert fra Norge i 1942, ble samtidig 
alle deres eiendeler – boliger, forretninger, møbler, smykker, 
bøker, kunst, klær, kjøkkenredskaper, leker og verktøy – inndratt av 
okkupasjonsregimet. Verdiene skulle gjennomgå det man på det 
økonomiske fagspråket kaller en likvidasjon: De skulle gjøres om til 
rene penger, som så skulle tilfalle staten. Samtidig skjedde det en 
fysisk likvidasjon: arrestasjon, deportasjon og drap av den norske 
jødiske befolkningen. Disse to prosessene var uløselig forbundet. I tre 
år har historiker og forfatter Synne Corell forsket på den økonomiske 
likvidasjonen og hvordan den bør forstås. Funnene hennes er 
banebrytende for vår kunnskap om det norske holocaust. Corell 
viser hvordan likvidasjonen var en nøye planlagt aksjon som utspilte 
seg på mange nivåer og steder samtidig, og som involverte store 
deler av det norske samfunnet: fra offentlige institusjoner, banker 
og forretningsselskaper ned til auksjonskunder, naboer og samarbeidspartnere. Hun viser også 
hvordan den økonomiske inndragningsprosessen hele veien løp sammen med den fysiske forfølgelsen 
av jødene i Norge. Dette gir en helt ny fortelling om det norske holocaust, og en ny tidslinje for 
forfølgelsesprosessen. I Likvidasjonen følger vi menneskene som deltok i denne prosessen mot jødene 
– og vi følger familiene som ble ofre for de norske og tyske nazistene og deres medhjelpere. Resultatet 
er et unikt bilde av et av den norske historiens mørkeste kapitler. Dette er fortellende sakprosa og 
historisk grunnforskning i skjønn forening.
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Norske skihistorier er Gyldendals vinterhefte for den 
skiinteresserte. Her har vi plukket godbiter fra Thor 
Gotaas’ enorme skiunivers: de seigeste femmilsløperne, 
de råeste skihopperne, epokene, hendelsene og 
episodene som preget skisporten for alltid og var med 
på å gjøre Norge til verdens fremste skinasjon. Eller 
«best i verden», som norske kommentatorer pleier å si.
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En thriller som tar oss med på en nervepirrende reise 
gjennom Norge i april- og maidagene i 1940. Dette er 
beretningen om krigens kanskje frekkeste operasjon. 9. 
april 1940. Tyske soldater marsjerer oppover Karl Johan. 
Noen steinkast unna er den siste av 26 lastebiler med 
gull på vei ut av byen. Norges Banks gullbeholdning 
er livsviktig for landets handlefrihet i kampen mot 
nazistene. I en hemmelig operasjon fraktes 49 tonn 
gull gjennom et land under angrep. Mye gikk galt da 
tyskerne angrep Norge. Men beredskapen rundt Norges 
gullbeholdning var høy. I Flukten med Norges gull går 
Asbjørn Jaklin tett på historiens handlekraftige personer: 
ansatte i Norges Bank. 30 menige soldater, blant dem 
dikteren Nordahl Grieg. Politikere som Einar Gerhardsen, 
Oscar Torp – og Fredrik Haslund, gulltransportens 
modige leder. Og ikke minst hverdagshelter fra hele 
landet som bidro til at gulltransporten lyktes. Mot alle 
odds. Og med livet som innsats.
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Endelig – her er andre bind i Ingar Sletten Kolloens 
storverk om krigen. Mens første bind, Vi må ikke 
falle, handlet om invasjonen av Norge, tar andre bind 
for seg årene 1941 og 1942. Motstandskampen er 
hovedtemaet i Nå må vi tåle alt. Boken åpner med 
at Heinrich Himmler vinteren 1941 kommer til Norge 
for å sørge for at Gestapo strammer grepet. Herfra 
følger vi tyske og norske nazisters skrekkregime, med 
splitt-og-hersk-strategier og nådeløs jakt på enhver 
som ikke underordner seg. Vi kommer tett på menn 
og kvinner i den gryende hjemmefronten, og de som 
går i Gestapos tjeneste og blir angivere og infiltratører. 
Boken tar også for seg hvordan nettet snøres tettere og 
tettere rundt de norske jødene fram til det ingen trodde 
var mulig kunne skje i Norge, likevel skjer. Mot, svik, 
begjær og opportunisme går som røde tråder gjennom 
boken. Få kan som Ingar Sletten Kolloen fortelle om 
krigen. Han har endevendt nærmest alle kilder og gjort 
dramaturgiske valg med ett siktemål: å bringe leseren 
tettest mulig på dramaet der og da.
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Intriger, sex, brodermord, trolldom og blodige slag – 
Game of Thrones? Nei, vår egen norske vikinghistorie! 
Visste du at Harald Gråfell egentlig var Norges første 
influenser? Eller hvor mange koner Harald Hårfagre 
hadde? Og var de faktisk så gjennomtatoverte som 
vi ser dem i Vikings? (Niks!) Kongerekka er basert 
Are Sende Osens populærhistoriske podkast ved 
samme navn. Boken forteller om de sentrale norske 
historieskikkelsene slik vi aldri har hørt om dem før, og 
fra førstemann, Harald Hårfagre, går det bokstavelig 
talt slag i slag fremover i historien. Boken er illustrert av 
Kristian Krohg-Sørensen, som bidrar med den hittil ikke 
så kjente nettavisen Budstikka fra vikingtiden. Her blir du 
oppdatert på den nyeste sladderen fra siste vikingblot, 
og du får true crime-historier om hvordan Harald 
Hårfagre egentlig døde, tips til hvordan man pruter på 
treller (NB! Krever pluss-abonnement), og ikke minst 
eksklusive insidertips til hvordan du bygger et uknuselig 
vikingskip.
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Ingen russisk elv er i nærheten av å ha samme status 
i russernes liv og historie som Volga. Den har vært en 
av de store ferdselsårene, den har vært en kulturell 
møteplass, men også stridsmark, mellom nord og sør, 
øst og vest. På Volga seilte skandinaviske vikinger og 
mellomeuropeiske handelsmenn, her konkurrerte 
fastboende slavere og asiatiske nomader om livsrom, 
kristne og muslimer om menneskenes sjeler. 40 prosent 
av befolkningen – drøyt 60 millioner mennesker – lever 
her, blant annet i elleve av landets tjue største byer. 
«Vi er russere. Vi er alle barn av Volga», sier poeten 
Jevgenij Jevtusjenko i et av sine dikt. På godt og vondt er 
historien om elva historien om landet. Langs Volga ble 
det Russland til som Vesten alltid har prøvd, men aldri 
helt har klart å forstå.
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Marianne Behn var bare 18 år gammel og gikk det siste 
året på gymnaset da hun ble gravid med sitt første barn. 
En høstdag i 1972 fødte hun sønnen, som fikk navnet 
Ari Mikael. Første juledag 2019 opplevde hun det som 
kanskje er en mors aller verste mareritt: å miste barnet 
sitt, på det mest tragiske og brutale vis. Ari Behn valgte å 
ta sitt eget liv. I denne boken deler Marianne Behn sine 
tanker og følelser rundt det som skjedde, og tar leseren 
med gjennom den krevende sorgprosessen. Samtidig 
er dette en mors fortelling om en høyt elsket sønn. Det 
er fortellingen om hans forunderlige og usedvanlige liv, 
om oppturer og nedturer, og ikke minst om den helt 
spesielle relasjonen mellom de to. Og det er fortellingen 
om hvordan Ari Mikael Behn vant prinsessen, men også 
om at han mistet henne igjen.
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Dette er fortellingen om Marius og Stein Eriksen, 
selve pionerene i norsk alpinsport – og dessuten et 
fantastisk eventyr om gensere og ski som ble solgt 
over hele verden. Impulsene fikk foreldrene på slutten 
av 1920-tallet da de var i alpene og oppdaget en ny 
skigren, alpint. De to sønnene Stein og Marius Eriksen 
ble fremragende alpinister. Stein ble olympisk mester i 
storslalåm på Norefjell i 1952 og vant tre VM i svenske 
Åre i 1954. Deretter utvandret han til USA og ble 
landets mest kjente skiløper – en kjendis som lærte 
skuespillere og presidenter å kjøre på ski. Marius var 
dessuten jagerflyger under krigen. Han prøvespilte 
også i Hollywood, men ville ikke satse på en karriere 
som skuespiller. Faren Marius lagde alpinski, og Bitten 
strikket gensere og skapte mønsteret til Mariusgenseren 
– som fikk sitt navn etter ektemannen og sønnen. En rikt 
illustrert bok om et utrolig stykke norsk skihistorie.
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 MAR IUS OG 
STEIN 

ERIKSEN

THOR  GOTAAS

ET NORSK ALPINEVENTYR

ISBN 9788205556874  //  kr 399,-  // Lansering primo oktober

MARIUS OG STEIN ERIKSEN
Et norsk alpineventyr

THOR GOTAAS

Sakprosa
Biografi
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Som et fyrverkeri mot nattehimmelen eksploderte DJ-
en og produsenten Avicii. En musikalsk visjonær som 
gjennom sin følelse for musikk definerte epoken da 
svensk og europeisk housemusikk tok over verden. Men 
Tim Bergling var også en introvert og sårbar ung mann 
som ble voksen i et umenneskelig høyt tempo. Etter 
flere akutte sykehusinnleggelser sluttet han å turnere 
sommeren 2016. Knapt to år etter tok han sitt eget liv. 
Tim. Biografien om Avicii er skrevet av den prisbelønte 
svenske journalisten Måns Mosesson, som gjennom 
intervjuer med Tims familie, venner og musikerkolleger 
har kommet stjerneprodusenten inn på livet. Boken gir 
et ærlig bilde av Tim og hans søken – og viker ikke for de 
vanskene som han, og mange andre unge i dag, kjemper 
med.
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Måns Mosesson

Biografien om Avicii

Originaltittel: Tim: Biografin om Avicii // Oversetter: Rune R. Moen //  
ISBN 9788205556171  //  kr 399,-  // Lansering medio november

TIM. BIOGRAFIEN OM AVICII
MÅNS MOSESSON

Sakprosa
Biografi
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«La oss øve oss på å dekke bord til noen ekstra!» Det er 
mantraet til forfatter Per Arne Dahl, som i sin nye bok 
peker på at «gjestfrihet er verdens håp». Har vi glemt at 
vi alle, dypest sett, er flyktninger i verden, gjester som 
er avhengige av andre menneskers godhet og evne til å 
inkludere andre i et fellesskap? Har vi glemt at vi alle går 
til grunne uten et herberge? Hvorfor er vi ikke flinkere til 
å rekke ut en hånd til folk som er ensomme? Og hvordan 
kan vi alle bidra til et varmere og mer inkluderende 
samfunn? Dette er bare noen av spørsmålene Per Arne 
Dahl stiller og forsøker å besvare i sin nye bok om et 
viktig og omfattende tema.
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ISBN 9788205541085  //  kr 379,-  // Lansering ultimo oktober

GJESTFRIHETENS KRAFT
PER ARNE DAHL

Sakprosa
Samtid
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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 koronaviruset hadde spredt seg 
fra Kina. Vi møter menneskene i maktens korridorer og 
får ta del i begivenheter som har formet forfatterens liv 
– fra trivielle gleder og sorger, til kjærlighet og intense 
arbeidsdager i et terrorrammet New York i september 
2001. Nakstad tar oss samtidig med på unike personlige 
møter med mennesker som selv har stått i krevende 
dilemmaer, som krigshelten Gunnar «Kjakan» Sønsteby, 
FN-sjef Kofi Annan og professor Ben Ferencz, den siste 
gjenlevende Nürnberg-anklageren fra rettsoppgjøret 
etter andre verdenskrig. Under reisen får vi flere 
tilbakeblikk til triste og vakre øyeblikk i Nakstads eget liv 
og hans erfaringer fra storpolitikk i FN, maktkamper og 
personlige tragedier. Hva er det som driver han? Hvor 
finner han motivasjon til å stå i kampen, og hvor finner 
han trøst og mening med livet?
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ISBN 9788205547759  //  kr 399,-  // Lansering medio september

KODE RØD
Krig, håp og kjærlighet i pandemiens tid

ESPEN ROSTRUP NAKSTAD

Sakprosa
Samtid
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Ole Gunnar Solskjær leder verdens største fotballklubb – 
med suksess. En katastrofal flystyrt, en pubeier som tar 
sitt livs sjanse – og en magisk tåspiss fra Norge. Tre viktige 
knutepunkter i et eventyr som rommer de tyngste tårene, 
de største drømmene og de mest djevelske revansjene, går 
opp i en høyere enhet 26. mai 1999. Etter 90 minutter av 
Champions League-finalen leder Bayern München 1–0. Alle 
som kan litt om fotball, vet hva det betyr. Noen minutter 
senere avgjør Ole Gunnar Solskjær kampen. Han sklir 
bortover gresset med armene rettet mot stjernene. Der 
oppe feirer legenden Matt Busby fødselsdag. På sidelinjen 
strekker Alex Ferguson armene i været. Tidenes største 
Manchester United-triumf er et faktum. Manchester United 
dyrker store drømmer bygd på unge talenter, lojalitet og 
offensiv tenkning. I 2013 annonserte sir Alex Ferguson sin 
egen avgang. Siden gikk det nedover. Inntil Ole Gunnar 
Solskjær i desember 2018 igjen ble satt inn på overtid for å 
gjenreise klubben han elsker. Dette er boken om hva som 
skal til for å lede verdens mest populære fotballklubb – 
kjærlighet, respekt og lidenskap. Med store, røde bokstaver.
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MATT BUSBY ·  ALEX FERGUSON  
OLE GUNNAR SOLSKJÆR

      T R A G E D I E , 

L E N G S E L  O G  S U K S E S S  I 

        D R Ø M M E N E S  T E AT E R

G U N N A R  R I N G H E I M

ISBN 9788205558687  //  kr 399,-  // Lansering ultimo oktober

PAKTEN MED DE RØDE DJEVLENE
Matt Busby – Alex Ferguson – Ole Gunnar Solskjær
Tragedie, lengsel og suksess i drømmenes teater

GUNNAR RINGHEIM

Sakprosa
Samtid
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Kan man finne retning i livet gjennom å strekke laken 
på en seng? Selvrespekt gjennom å pusse sko? Virkelyst 
og selvtillit gjennom å lære seg å tåle mer? Ja, mener 
Geir Aker, fenriken kjent fra tv-serien Kompani Lauritzen. 
Selv vikingene gjennomførte verneplikt, og mange 
ungdommer gjennomfører fortsatt den tradisjonsrike 
førstegangstjenesten. I denne boken får du muligheten 
til å lære metoder som er prøvd i flere hundre år, og du 
blir utfordret til å gjennomføre din egen rekruttskole. 
Boken gir deg konkrete tips til hvordan du kan trene deg 
selv til å tenke og handle annerledes, og skape endring 
som er bra for deg.

S|

95

ISBN 9788205553514  //  kr 379,-  // Lansering medio oktober

FENRIKENS FØRSTEGANGSTJENESTE
Ta kommando over eget liv

GEIR AKER

Sakprosa
Helse og livsstil
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Flørt er fantastisk! En god flørt øker livsgleden. Den 
kan være en invitasjon til mer kontakt, som blir fulgt 
opp – eller ikke. Uavhengig av utfall er flørten i seg 
selv et gyllent øyeblikk, en kriblende opplevelse som 
kjennes i hele kroppen. Med denne boken ønsker 
forfatterne å gjøre et dypdykk i flørtens vesen, hvor de 
forsøker å besvare blant annet disse spørsmålene: Hva 
skjer egentlig når vi flørter? Hvorfor treffer flørten oss 
så intenst? Hva er det som gjør at noen av de beste 
flørterne ikke nødvendigvis oppfyller tradisjonelle 
skjønnhetsidealer? Forfatterne utforsker også hvorfor 
mange eldre mennesker er glødende opptatt av flørting, 
og hva man kan gjøre for å holde flørteflammen levende 
i eget liv. Denne boken er en hyllest til flørten og en 
oppfordring til å forbli leken gjennom hele livet.
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ISBN 9788205549647  //  kr 399,-  // Lansering medio august

FLØRT!
Om blikk, berøring og øyeblikkets kjemi

FANNY DUCKERT OG  
ØYVIND KVALNES

Sakprosa
Helse og livsstil
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Garntopias lille rosa er strikkejournalen du alltid 
vender tilbake til. Hvorfor er det viktig med prøvelapp? 
Hva er egentlig strikkefasthet? Hvordan går du frem 
for å velge riktig garn til en oppskrift? Dette er bare 
noe av alt du får svar på i denne boken. For det er 
nemlig ikke skummelt å tilpasse en oppskrift slik at 
den kan passe nettopp deg – når du har noen som 
guider deg gjennom det! Forfatterne har designet en 
fin, enkel genseroppskrift som kan endres for å passe 
ulike årstider, kropper og preferanser. De forteller deg 
hvordan du enkelt kan tenke når du skal justere detaljer, 
tilpasse passform og endre garnsammensetning. 
Boken inneholder i tillegg mange prosjektsider, lister til 
favorittoppskrifter og en praktisk oversikt over garn som 
passer til ulike strikkefastheter. Alt toppet med et hav 
av sider med plass til egne notater over pinnelager og 
julegaveprosjekter, skisser, ideer og bilder! Denne boken 
er rett og slett et must for strikkeren.
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ISBN 9788205555501  //  kr 299,-  // Lansering medio oktober

GARNTOPIAS LILLE ROSA
En strikkejournal

PIA MYHRE KAMP, MARI TORSHOLT, 
TAJA ZAIKOVA OG CARINA NORDLJOS

Sakprosa
Håndarbeid
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Knitting for Olive er kjent for sin vakre nordiske stil med 
moderne og klassisk design for kvinner i alle aldre og 
på alle strikkenivåer. Boken inneholder 20 oppskrifter 
på tidløse plagg: gensere, cardiganer, topper, luer og 
skjerf for kvinner – alt med utsøkte og sofistikerte 
detaljer. Designene varierer fra enkel glattstrikk til 
effektfulle mønstre karakteristiske for Knitting for Olive. 
Oppskriftene går fra størrelse XS til 4XL, og er skrevet på 
et lett forståelig språk. Det finnes oppskrifter både for 
dem med en nyvunnen kjærlighet til strikk og for den 
mer erfarne strikkeren.
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Oversetter: May Britt Bjella Zamori
ISBN 9788205558427  //  kr 449,-  // Lansering medio oktober

KNITTING FOR OLIVE
Unn deg selv lekker strikk

PERNILLE OG CAROLINE LARSEN

Sakprosa
Håndarbeid
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De beste plaggene i klesskapet er de du vil bruke om 
og om igjen, de du aldri blir lei av. Klesplaggene du 
føler deg komfortabel og selvsikker i, de som sitter 
godt, og som reflekterer den du er. Med Sy tidløse 
garderobeklassikere kan du sy din helt egen, klassiske 
basisgarderobe – full av varige favorittplagg. Plaggene 
kan kombineres til utallige antrekk, og brukes til både 
hverdag og fest. Boken inneholder 22 oppskrifter på 
klassiske nøkkelplagg som er obligatoriske i enhver 
garderobe, med forslag til tilpasninger og variasjoner 
som gjør at du kan designe plagg som passer din 
unike stil. I tillegg er boken full av visuell inspirasjon, 
sømteknikker og gode tips til enkle grep du kan gjøre 
for å lykkes med syingen, både som nybegynner og 
viderekommen. 
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ISBN 9788205555488  //  kr 449,-  // Lansering medio oktober

FLID. SY TIDLØSE GARDEROBEKLASSIKERE
ODA STORMOEN OG KRISTIN VAAG

Sakprosa
Håndarbeid
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Dette heftet inneholder to ekstra mønsterark til den 
populære syboken Jubeldrøm & Balubasøm! Et utvalg 
modeller er gradert i både mindre og større størrelser. 
Disse modellene finner du i større størrelser (152–170 
cm): Emilykjolen, Marinefin genser, Midtsommerdrøm 
(begge varianter), Lillemorbluse (korte og lange ermer), 
Lillemorskjørt, Finbukse, Barbeintkjolen, Håkongenser, 
Parkas, Tildepeplum, Emilskjorte (korte og lange 
ermer), Tights til liten (110–170), Lillebrors T-skjorte, 
Lommerusk, Solveigkjolen og Lommeshorts. 
Disse modellene finner du i mindre størrelser  
(74–86/104 cm): Tildepeplum, Arkadegenser, 
Arkadebukse, Trissgenser, Slengbukse, RampeV  
og Emilykjolen.
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ISBN 9788205558144  //  kr 249,-  // Lansering primo oktober

23 UTVALGTE MODELLER FRA JUBELDRØM & 
BALUBASØM I ENDA FLERE STØRRELSER
Mønsterarkhefte

ANE SUND OG IDA GRAVDAL

Sakprosa
Håndarbeid



101100

Heilt Spesiell er endelig tilbake! Nå kan du sy til 
hele flokken din med mønster fra Heilt Spesiell. I 
denne boken får du 40 ulike oppskrifter på alt fra 
søte babyplagg til kjoler, bukser, gensere og topper. 
Størrelsene spenner fra 50 til 170 cm for barn og 
ungdom og fra 3XS til 3XL for dame og herre. Godt 
gjennomarbeidede oppskrifter og oversiktlige 
detaljbilder gjør at du enkelt klarer å skape de samme 
plaggene hjemme. Foran i boken finnes en detaljert 
syskole som gir en grundig innføring i hva du trenger for 
å komme i gang, samt nyttige tips til ulike syteknikker. 
Boken inneholder også et eget kapittel hvor du lærer å 
bruke broderimaskin for å sy applikasjoner som pynter 
opp et plagg eller en veske. Kanskje har du noen barn i 
flokken din som kan trenge noen myke, hjemmesydde 
klær? Eller en samboer du ønsker å glede med en ny 
genser eller topp? Her er noe for enhver smak. Finn 
frem symaskinen og la deg inspirere!
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ISBN 9788205545267  //  kr 449,-  // Lansering medio august

HEILT SPESIELL. SY TIL FLOKKEN DIN
KRISTIN THORSNES

Sakprosa
Håndarbeid
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Den anerkjente strikkedesigneren Kristin Wiola Ødegård 
er tilbake med ny bok! Strikk og bruk har alt for deg som 
elsker å strikke, og her får både nybegynneren og den 
erfarne strikker oppskrifter som varmer hele året. Boken 
inneholder hele 30 modeller, som store, deilige gensere, 
jakker og vester til deg og de du er glad i, og i Wiolas ånd 
kan du bruke restegarnet til mindre strikkeprosjekter 
som sjal, luer og pulsvanter. Kristin Wiola Ødegårds stil 
er unik, og som ingen andre kombinerer hun farger med 
sjarmerende og overraskende detaljer. Boken er nydelig 
fotografert av Sofie Ødegård.
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ISBN 9788205540958  //  kr 399,-  // Lansering medio oktober

WIOLA. STRIKK OG BRUK
KRISTIN WIOLA ØDEGÅRD

Sakprosa
Håndarbeid
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De siste årene har det kommet en rekke nye musserende 
viner fra alle kanter av verden. I denne boken gir 
sommelier og vinentusiast Sara Døscher deg sine aller 
beste bobletips. Champagne er nok for mange fortsatt 
selve innbegrepet på luksus, men i denne boken blir du 
kjent med crémant og cava, pét nat og prosecco, sekt 
og engelsk musserende, for å nevne noen. Bli med på 
en sprudlende reise og la deg forundre over hvor mye 
fantastisk du har å velge mellom. Lær om teknikkene og 
druenes betydning for det perfekte glass. Møt de herlige 
menneskene som står bak vinene, og lær deg å lage 
drinker med bobler og å kombinere musserende med 
lekre retter. Og så lurer du kanskje på hvordan du kan 
sablere en flaske champagne? Det er mye enklere (og 
morsommere) enn du tror!

S|

103

ISBN 9788205555952  //  kr 349,-  // Lansering medio september

SPRUDLENDE
101 flasker med bobler

SARA DØSCHER

Sakprosa
Mat og drikke
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I en årrekke sørget Ingrid Espelid Hovig for at svoren 
på svineribben ble sprø, og ga tips om hvor lenge 
pinnekjøttet skulle vannes ut, i NRKs Kvelden før 
kvelden. Hun har også utgitt en rekke bøker med 
julens oppskrifter. Det Ingrid selv koste seg mest med 
før jul, var nok kakebakingen: gyllengule goro, tyske 
skiver, fattigmann bakt med ekstra omhu. Alle rundt 
henne fikk små bokser med perfekt stekte krumkaker 
eller sandkaker som alltid slapp formen – med rødt 
bånd og sløyfe på. Julen er tradisjon, fra førjulstidens 
forberedelser til julens lange og koselige måltider 
sammen med familien eller din valgte familie. Selv 
feiret Ingrid julen i Oslo med vennelag før hun reiste 
til familien sin i Bergen. Hele livet var hun opptatt av 
sanger og salmer, og «Det hev ei rose sprunge» måtte 
synges for at det skulle bli jul. Tradisjonen tro.
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ISBN 9788205541122  //  kr 449,-  // Lansering medio oktober

TRADISJONEN TRO
Ingrids julemat og juletradisjoner

INGRID ESPELID HOVIG

Sakprosa
Mat og drikke
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Trenger du inspirasjon til hverdagsmiddagen? Ønsker du å 
spare tid på kjøkkenet, men samtidig lage noe supergodt som 
også ser fantastisk ut? Har du lyst til å bruke mer av de gode 
norske råvarene? Da er dette boken for deg! Truls Torp Karlsen 
og Simen Vatne var begge deltakere i MasterChef, og Truls gikk 
av med seieren. Med denne boken ønsker de å vise deg at du 
kan lage lekker, velsmakende mat på en enkel måte. Skikkelig 
norsk er en hyllest til norsk kultur og børster støvet av gamle 
klassikere ved å gi dem en ny vri. For eksempel er et helt kapittel 
viet til vidunderlige varianter av vaffel, både salte og søte! Og 
har du, som nordmenn flest, brød til overs? Slå opp i kapittelet 
om brød og tryll frem de deiligste retter. Boken baserer seg på 
nordmenns vaner og har norske råvarer i fokus, gjerne krydret 
med spennende innslag fra andre verdenskjøkken – noe som 
representerer smeltedigelen norsk mat har utviklet seg til å bli. 
Uavhengig av om det er fugl, fisk, kjøtt eller vegetar du har lyst 
på, så vil du finne noe fristende her. Og føler du deg litt småirritert  
fordi du trenger mat fortere enn svint? Sjekk ut kapittelet med  
superraske retter.
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ISBN 9788205552654  //  kr 399,-  // Lansering ultimo september

SKIKKELIG NORSK
Kjapp, enkel og skikkelig god hverdagsmat

TRULS TORP KARLSEN OG SIMEN VATNE

Sakprosa
Mat og drikke
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Rasmus Wold elsker sport, og han ser gjerne på sport 
mens han ser på sport. Blir han invitert i et bryllup som 
går av stabelen samme kveld som finalen i Champions 
League, må bruden dekke på til én mindre. Han ser 
hver eneste serve Casper Ruud slår, hver eneste putt 
Viktor Hovland senker, og han gråter når Tiril Eckhoff 
må ut i strafferunder. I timevis hver eneste dag sitter 
han foran skjermene sine og biter negler, og han har fått 
høre at han kaster bort livet sitt. Han er totalt uenig, og 
mener at det er de som ikke bryr seg om sport, som er 
de egentlige idiotene. I denne boken stuper Wold inn i 
materien med et åpent sinn og prøver å finne ut av hva 
det er med sport som gjør at mennesker med glede vier 
hele sitt liv til det. Han oppsøker psykolog, han utveksler 
erfaringer med andre sportsidioter, og han prøver å 
komme til bunns i om livskvaliteten hans øker eller 
minsker av å se på sport. For kan man rett og slett bli for 
avhengig?
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ISBN 9788205553408  //  kr 349,-  // Lansering ultimo september

SPORTSIDIOT
RASMUS WOLD

Sakprosa
Hobby og underholdning
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Ny utgave av Norges mest solgte julequiz. I jula er 
familien samlet, og hva passer bedre enn å kose seg 
med en god quiz? Denne boken har 1000 spørsmål i fire 
vanskelighetsgrader. Ingen kommer til å kunne svare på 
alle spørsmålene, men alle i familien kommer til å greie 
noen. Boken 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. 
Mange av kategoriene er enkle og tematisk sett tilpasset 
familiens yngste, så her kan hele familien få testet 
kunnskapene sine i hyggelig lag.
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ISBN 9788205547865  //  kr 99,-  // Lansering primo oktober

JULEQUIZ 2021
JARLE ENERUD

Sakprosa
Hobby og underholdning
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I heftet Julehistorier har vi samlet gode fortellinger 
knyttet til julen, fortalt av våre fremste forfattere, 
biografer og formidlere. Midt i den kalde vinteren 
kommer førjulstiden med varme, glede og forventning. 
Vi gjør om igjen det som er velkjent og godt, vi koser 
oss med fortellinger som minner oss om alt det fine og 
spennende ved julen, leter etter selve julestemningen i 
det folk har gjort før oss og i nye tradisjoner.  
I Julehistorier kan du bli med tilbake til julefeiringen på 
Kristin Lavransdatters tid, ført i pennen av Sigrid Undset. 
Du kan lese historien om en helt spesiell dansk julesang, 
møte Kari Veiteberg, Oslos kloke biskop – og bli med 
på julefeiring i land og by, fra middelalder til boblende 
nåtid. I historien og i fortellingene ligger julestemningen 
gjemt.
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ISBN 9788205556225  //   kr 169,-  // Lansering medio oktober

JULEHISTORIER 2021
Godt lesestoff og julestemning fra Gyldendal

Sakprosa
Hobby og underholdning
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Barn & Ungdom
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Tenk om Leo var en panda! Da kunne han rullet rundt på 
gulvet eller klatret opp på mamma. Og så ville kanskje 
storesøster Katja hjulpet ham med å lete etter bamsen 
som er borte?

«Inspirerende rollelek … Vellykket samspill mellom tekst 
og illustrasjoner.»
Katrine Kalleklev, barnebokkritikk.no, om Leo er en hund 
og Leo er en elefant
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Illustratør: Jenny Jordahl
ISBN 9788205540996  //  kr 199,-  // Lansering medio august

LEO ER EN PANDA
ARNE SVINGEN

Barn og ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Bli med Lea og mamma når de tar bussen gjennom byen. 
Det er mange stopp, og mange mennesker går av og på 
bussen. Når skal de trykke på knappen? Og hvordan skal 
jenta i rullestol komme med på bussen?

Perfekt til høytlesning for 2–4-åringen, med realistiske 
og fargerike illustrasjoner av Ingebjørg Mæland.
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Illustratør: Ingebjørg Faugstad Mæland
ISBN 9788205545076  //  kr 179,-  // Lansering primo oktober

TUT OG KJØR: BUSS

Barn og ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Det er sent, men Peppa og Georg er ikke trøtte! 
Heldigvis er Bestemor og Bestefar Gris der og kan hjelpe 
de to smågrisene å bli klare for en god natts søvn. Det er 
på tide å leke leggetidleken!

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.

Mark Baker (f. 1959) og Neville Astley (f. 1950) er 
britiske animatører som står bak animasjonsseriene 
Peppa Pig, The Big Knights og Ben & Holly’s Little 
Kingdom.
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Originaltittel: Peppa’s Countdown to Bedtime // Oversetter: Jan Chr. Næss   
ISBN 9788205549388  //  kr 149,-  // Lansering primo august

PEPPA TELLER NED TIL LEGGETID
NEVILLE ASTLEY OG MARK BAKER

Barn og ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Dette kule minibiblioteket inneholder fire flotte bøker! 
Bli med på drageeventyr og enhjørningslek, møt en 
magisk havfrue og en ekte narhval. Baksiden på bøkene 
kan legges sammen til et puslespill. En fabelaktig 
boksamling som vekker leselysten hos de aller minste.
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Originaltittel: Peppa Pig. Magical Creatures Little Library // Oversetter: Jan Chr. Næss   
ISBN 9788205551435  //  kr 129,-  // Lansering ultimo august

PEPPAS FABELDYR
NEVILLE ASTLEY OG MARK BAKER

Barn og ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Tell ned til julaften med Peppa og Georg! Stilig 
adventskalender fra Peppa Gris: Hver luke inneholder 
en 24 siders mini-bildebok, og på julaften finner du 
en fortelling om Peppa og Georgs jul. Bøkene kan du 
legge tilbake i kalenderlukene slik at du kan finne frem 
adventskalenderen neste jul.
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Originaltittel: Advent Book Collection // Oversetter: Jan Chr. Næss   
ISBN 9788205550858  //  kr 379,-  // Lansering ultimo september

PEPPAS ADVENTSKALENDER
NEVILLE ASTLEY OG MARK BAKER

Barn og ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Herlig aktivitetshefte med mer enn femti 
glansklistremerker! Bli med Peppa og vennene hennes 
på masse magisk moro i dette havfrutrolig fine 
aktivitetsheftet!
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Originaltittel: Mermaids, Unicorns and Dragons // Oversetter: Jan Chr. Næss   
ISBN 9788205548183  //  kr 100,- inkl. mva. // Utkommet

HAVFRUER, ENHJØRNINGER OG DRAGER
Aktivitetshefte

NEVILLE ASTLEY OG MARK BAKER

Barn og ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Bli med Peppa og vennene hennes på snøleker og 
vintermoro! Dette aktivitetsheftet er fullt av oppgaver og 
spørsmål. Dessuten kan du lage ditt eget teater!
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Originaltittel: Peppe’s Snowy Fun, Activity Book // Oversetter: Jan Chr. Næss   
ISBN 9788205548756  //  kr 100,- inkl. mva. // Lansering ultimo september

PEPPA LEKER I SNØEN!
Aktivitetshefte

NEVILLE ASTLEY OG MARK BAKER

Barn og ungdom
Høytlesning 0–3 år



118

Let, finn og lær med den lille larven Aldrimett! Denne 
store bokboksen, med bærehåndtak og lokk med 
magnetfeste, inneholder 12 solide pekebøker. Utforsk 
dyr, former, tall og mye mer sammen med den lille 
larven Aldrimett.
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Originaltittel: My First Library 
ISBN 9788205555426  //  kr 299,-  // Lansering ultimo september

MITT FØRSTE BIBLIOTEK
ERIC CARLE

Barn og ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Trykk på knappene og bli med å utforske de ville dyrene. 
Bli med høyt til fjells, langt mot nord, til den afrikanske 
savannen og langt inn i regnskogen og hør på lydene. Se 
på bildene, trykk på knappene og lytt til store og små 
dyr. Hvordan høres det ut når ulven uler? Klarer du å 
etterligne noen av dyrene?

Sam Taplin er en britisk barnebokforfatter. Han har 
skrevet om alt fra riddere i middelalderen til dinosaurer. 
Federica Iossa er italiensk barnebokillustratør. Hun er 
bosatt i Napoli.
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Originaltittel: Wild Animals // Illustratør: Federica Iossa
ISBN 9788205553460  //  kr 229,-  // Lansering medio september

VILLE DYR
SAM TAPLIN

Barn og ungdom
Høytlesning 0–3 år
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Det er halloween, men Olivia har ingen å gå knask eller 
knep med. Hun bestemmer seg for å gå alene. Først er 
det litt skummelt å gå helt for seg selv, men Olivia blir 
modigere og modigere jo lenger hun går.

Likevel: Det store huset bak porten er fortsatt uhyggelig. 
Kanskje til og med litt ekstra uhyggelig akkurat i kveld.

En bildebok om redsel, mot og uventet vennskap.
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Illustratør: Marianne Gretteberg Engedal
ISBN 9788205543102  //  kr 279,-  // Lansering ultimo september

BAK DEN SVARTE PORTEN
ANDERS BORTNE

Barn og ungdom
Høytlesning 3–6 år
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Da jeg ble syk, måtte jeg slutte i barnehagen. Jeg rekker 
nok ikke å komme tilbake. For til høsten skal jeg begynne 
i første klasse. Hvis jeg får lov av legene.

Hvordan er det å være så syk at man må bo på 
sykehuset? I denne bildeboka møter vi Vilja som har 
kreft. Og selv om det meste er unntakstilstand når 
man er veldig syk, skjer det likevel også vanlige og 
morsomme ting. Det morsomste er å leke med Sindre. 
Det kjedeligste er at storebror William ikke kommer på 
besøk så ofte. Men kanskje han kommer i bursdagen til 
Vilja?
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Illustratør: Lisa Aisato
ISBN 9788205534445  //  kr 299,-  // Lansering ultimo september

Å RI PÅ ENHJØRNINGER
MARIANGELA DI FIORE

Barn og ungdom
Høytlesning 3–6 år
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Birgit Skarstein er en minibiografi for aldersgruppen 3–6 
år. Med delikate illustrasjoner og inspirerende hendelser 
fortelles historien om jenta som har vist at det å sitte i 
rullestol ikke er noe hinder for å nå drømmene dine.

Inspirerende lesning for både store og små!
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ISBN 9788205551404  //  kr 229,-  // Lansering primo oktober

BIRGIT SKARSTEIN
KRISTIN GRUE

Barn og ungdom
Høytlesning 3–6 år
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Noor har gledet seg til å sove ute sammen med søstrene 
sine. Men tenk om hun blir redd? Hun bestemmer seg 
for å bli hjemme og sove i bakgården i stedet, sammen 
med pappa. Og da skjer det noe magisk og merkelig, og 
litt skummelt. Noor har blitt bitte liten og fått vinger!

Gjennom stemningsfulle ord og bilder forteller Sunniva 
Sunde Krogseth en historie om hvor modig man kan 
være selv om man er bitte liten. En magisk bildebok om 
alt som beveger seg i natten.
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ISBN 9788205545090  //  kr 279,-  // Lansering ultimo september

NATTSVERMERNE
SUNNIVA KROGSETH

Barn og ungdom
Høytlesning 3–6 år
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Hver eneste jul leser vi Prøysens julefortellinger om 
teskjekjerringa, julenissetoget og den vesle bygda som 
glemte at det var jul, og noen av de mest kjente visene vi 
synger til jul, er også signert Alf Prøysen.

I denne høytlesningsboka finner du de mest populære 
tekstene. Denne nye, reviderte utgaven inkluderer også 
blant annet Den vesle bygda som glømte at det var jul. 
Denne samlingen har illustrasjoner av Jens Ahlbom, 
Björn Berg, Kari Grossmann, Kjell Midthun, Borghild 
Rud og Jan Kåre Øien. Perfekt høytlesning i jule- og 
adventstiden.
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ISBN 9788205557475  //  kr 299,-  // Lansering primo oktober

ALF PRØYSENS JULEBOK
ALF PRØYSEN

Barn og ungdom
Høytlesning 3–6 år
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Sammen med den kritikerroste illustratøren Loren Long 
har Amanda Gorman skapt en bildebok om barns ønske 
om forandring. Man kan høre at den er på vei, et tydelig 
sammensurium av drømmer og håp om en verden der 
vi aksepterer hverandre og våre ulikheter. Der det finnes 
mot, toleranse og tilgivelse. En planet der mennesker 
bygger broer, ikke murer, mellom hverandre.
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Originaltittel: Change sings // Oversetter: Marjam Idriss   
ISBN 9788205554092  //  kr 279,-  // Lansering primo oktober

FORANDRING SYNGER
AMANDA GORMAN

Barn og ungdom
Høytlesning 3–6 år
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A.A. Milnes fortellinger fra Hundremeterskogen er blant 
barnelitteraturens store klassikere. I denne gaveboken 
finner du alle de originale fortellingene om Ole Brumm, 
vakkert illustrert av E.H. Shepard.

«Du er den Beste Bjørnen i Hele Verden,» sa Kristoffer 
Robin.
«Er jeg virkelig det?» sa Brumm håpefullt.

A.A. Milne (1882–1955) ble født i London i 1882. 
Han begynte sin forfatterkarriere som skribent av 
humoristiske og satiriske tekster i Punch Magazine. 
Da Milne utga sine første bøker for barn på midten av 
1920-tallet, var han allerede kjent som dramatiker og 
prosaist.
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Originaltittel: Winnie the Pooh, The House at Pooh Corner   
Oversettere: Tore Åge Bringsværd og Marianne Koch Knudsen // Illustratør: Ernest H. Shepard 
ISBN 9788205540972  //  kr 399,-  // Lansering medio august

DEN STORE OLE BRUMM-BOKEN
A.A.MILNE

Barn og ungdom
Høytlesning 3–6 år
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En forsvunnet statue, hemmelige plastposebytter og 
innbrudd hos bestefar Franz er utgangspunkt for de tre 
oppdragene til Detektivbyrå nr. 2 som du kan lese om 
i denne samleboka. I tillegg får du en helt nyskrevet 
bonushistorie der Tiril og Oliver må finne ut hvem som 
har stjålet 1 million kroner av gamle Molly Vang.

Bøkene om Detektivbyrå nr. 2 av Jørn Lier Horst og Hans 
Jørgen Sandnes topper bestselgerlistene og er Norges 
mest populære spenningsserie for barn.
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Illustratør: Hans Jørgen Sandnes
ISBN 9788205554450  //  kr 299,-  // Lansering primo september

DETEKTIVBYRÅ NR. 2 I TRIPPELTRØBBEL
JØRN LIER HORST

Barn og ungdom
Selvlesning 6–9 år



128

Jeg gidder IKKE å IKKE ha det fint på klassetur! tenker 
Line, for hun vil ha det bare FINT.

Men så stikker Eva av med Ali, og Emma får turskrekk, 
mens Mons og Jens legger skumle planer.

To dager og en natt uten foreldre – det blir en tur full 
av spinnville hendelser, dårlige oppfinnelser, ærlige 
hemmeligheter, gammel overtro … og en levende 
spøkelseshistorie.
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Illustratør: Sandra Steffensen
ISBN 9788205552616  //  kr 199,-  // Lansering primo september

HYTTETUR-SKREKK
ANNELI KLEPP

Barn og ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Elvin Griff er på flukt sammen med Lydia. Idet fergen 
nærmer seg land, oppdager de agentene på kaia. Det 
er ingen steder å flykte. De ender i det kalde vannet, og 
propellen slår dem i svime. Men så skjer det noe helt 
uventet. Finnes det virkelig noen som bor under vann? 
En by på havets bunn? Dette blir bare begynnelsen på 
overraskelsene Elvin og Lydia står overfor.
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Illustratør: Eivind Gulliksen
ISBN 9788205551022  //  kr 229,-  // Lansering medio september

FLUKTEN TIL UNDERVANNSBYEN
Agent Elvin Griff

ARNE SVINGEN

Barn og ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Bo er klar for tidenes hyttetur! Det blir kult å tilbringe 
helga med den nye klassekameraten, og som en skikkelig 
bonus er hytta til oppfinner-pappaen hans super-hi-tech! 
Til og med doen er utstyrt med alle slags knapper og 
funksjoner. Å gå på do har aldri vært enklere! Så lenge 
man ikke trykker på feil knapp …
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 Illustratør: Henry Bronken
ISBN 9788205551015  //  kr 149,-  // Lansering medio august

DA BO SATT FAST I DO
ARNE SVINGEN

Barn og ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Barnas julenøtter inneholder hundrevis av spørsmål og 
svar som det er gøy å bryne seg på sammen med familie 
og venner, både i adventstiden og juleferien.

Vet du for eksempel hvilken nøtt man bruker for å lage 
marsipan? Eller hvor mange hjerter en blekksprut har? 
Julenøttene handler om julefilmer, godteri, fotball, 
nisser, spill, vintersport, fugler, biler – og utrolig mye 
annet. Barna vil bli overrasket over hva de kan, og 
samtidig ha det gøy mens de lærer noe nytt. Og trenger 
de noen pauser fra hjernetrimmen, er det attpåtil 
massevis av vitser og gåter å more seg med.
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ISBN 9788205554047  //  kr 99,-  // Lansering primo oktober

BARNAS JULENØTTER
ANNE-SIRI THOMASSEN OG 
TONJE VIBOKT VIKSTVEDT

Barn og ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Lettleste grøss fra forfatteren av Den siste gjengen på 
jorda. Isnende, mørke og overraskende historier som får 
nakkehårene dine til å reise seg.

Hva gjemmer seg under senga?
Hvorfor må du ikke sove med åpen munn?
Hvem klorte på vinduet?
Du finner ut alt sammen i disse fem korte grøsserne.

Fem korte historier med store fargeillustrasjoner og lite 
tekst på hver side. Hver fortelling er avsluttende. Supre 
bøker for ferske lesere som liker et grøss.
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Originaltittel: Mister Shivers: Beneath the Bed and Other Scary Stories   
Oversetter: Nina Aspen // Illustratør: Letizia Rubegni 
ISBN 9788205548763  //  kr 199,-  // Lansering primo september

UNDER SENGA OG ANDRE SKUMLE HISTORIER
MAX BRALLIER

Barn og ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Mørke, skumle og overraskende historier med snodige 
skygger og fæle lyder – for deg som tør.
Hva er det som rører seg i skogen?
Hvorfor er det skrevet på veggen?
Hvem gjemmer seg bak skapet?
Du finner ut alt sammen i disse fem korte grøsserne.

Fem korte historier med store fargeillustrasjoner og lite 
tekst på hver side. Hver fortelling er avsluttende. Supre 
bøker for ferske lesere som liker et grøss.
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Originaltittel: Mister Shivers: Shadow in the Woods and Other Scary Stories  
Oversetter: Nina Aspen //  Illustratør: Letizia Rubegni 
ISBN 9788205548770  //  kr 199,-  // Lansering primo september

SKYGGEN I SKOGEN OG ANDRE SKUMLE 
HISTORIER
MAX BRALLIER

Barn og ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Tenk om du aldri trengte å vokse opp! Og tenk om 
du kunne slippe unna alt det dumme som følger med 
det – som grønnsaker, et langt arbeidsliv og voksen 
kjedsomhet?

Roald Dahl er blant verdens beste historiefortellere, 
og bøkene hans er favoritter i bokhandelen og på 
biblioteket. Denne bildeboken hyller hans kreativitet 
og oppfinnsomhet, og er viet til å bevare barnet i oss. 
Boken er initiert av The Roald Dahl Story Company og er 
skrevet i Roald Dahls ånd. Illustrert av ingen ringere enn 
Quentin Blake.

I mange av Roald Dahls bøker møter vi fæle og dumme 
voksne – som oftest fremstår ganske annerledes enn 
barna han skriver om! En av dem er bestemoren i 
Georgs magiske medisin. «Voksing» mener hun er en 
stygg uvane, og hun lurer på når Georg har tenkt å 
holde opp med det: «Voks aldri oppover,» sa hun. «Voks 
nedover.» Nå var ellers ikke Georgs bestemor som andre 
søte og snille bestemødre, og vi vet alle hvordan det 
gikk da hun fikk smake Georgs boblende, frådende og 
magiske medisin.
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Originaltittel: Never Grow Up  
Oversetter: Tor Edvin Dahl // Illustratør: Quentin Blake
ISBN 9788205556126  //  kr 279,-  // Lansering medio september

VOKS ALDRI OPP
ROALD DAHL

Barn og ungdom
Selvlesning 6–9 år



135134

Isen i Arktis smelter. Isbjørnene, som er vant til å være 
på digre isflak i sjøen, har nå langt mindre is hvor de kan 
jakte. HVORFOR smelter isen? Men dette handler ikke 
bare om mat til isbjørner. En varmere planet påvirker 
nemlig oss ALLE.

Tre isbjørner bestemmer seg for å spørre noen barn om 
hjelp. Bli med dem og oppdag hvilken FABELAKTIG PLAN 
de legger.

Vi kan hjelpe isbjørnene …
… og resten av verden også!
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Originaltittel: Can we really help the Polar Bears?   
Oversetter: Jan Chr. Næss //  Illustratør: Roisin Hahessy 
ISBN 9788205552630  //  kr 199,-  // Lansering medio august

KAN VI VIRKELIG HJELPE ISBJØRNENE?
KATIE DAYNES

Barn og ungdom
Selvlesning 6–9 år
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Liker du å fargelegge, klippe, lime og lage gøyale og fine 
ting? Da er dette boken for deg.

Fam Irvoll har laget en bok stappfull av kreative 
oppgaver for barn og voksne i alle aldre – perfekt 
for adventstiden, juleferien, eller bare peiskosen 
hjemme. Her finnes alt fra oppskrifter på julepynt og 
juleinnpakning til spill, bilder å fargelegge og masse 
annet gøy som setter deg i julestemning – alt i én bok!

Fam Irvoll (f. 1980) har gitt ut en rekke hobby- og 
tekstilbøker. Irvoll er en av våre mest markante 
moteskapere. Hun er utdannet ved Esmod og Central St. 
Martins og har designet klær for blant annet Beyoncé og 
Katy Perry.
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ISBN 9788205555204  //  kr 199,- inkl. mva.  // Lansering medio oktober

JULEGØY FOR SMÅ OG STORE
FAM IRVOLL

Barn og ungdom
Aktivitetshefter
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Flott klistremerkehefte for store og små prinsessefans. 
Bli med de aktive prinsessene på ponniridning, 
bueskyting, bursdagsselskap og dans. Tryll frem 
vidunderlige scener fra hverdagen med klistremerkene.
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Originaltittel: First Sticker Book. Princesses  
Oversetter: Rune R. Moen  // Illustratør: Addy Rivera Sonda 
ISBN 9788205556881  //  kr 99,-  inkl. mva.  // Lansering medio august

PRINSESSER
Min første klistremerkebok

CAROLINE YOUNG

Barn og ungdom
Aktivitetshefter



138

Utforsk de mange stedene og karakterene fra Harry 
Potter-filmene ved hjelp av fargenes magi. Denne 
fargeleggingsboken tar deg med på en eventyrlig 
reise til alle de magiske stedene du kjenner og elsker 
– fra Galtvort og Galtvang til Diagonallmenningen. 
Finn frem fargeblyantene og tryll liv i de strålende 
hallene i Flirgott og Dumlingenes grelle stue – og de 
kjente og kjære figurene fra filmene. I denne boken 
finner du også inspirerende stillbilder og fantastiske 
konseptillustrasjoner fra innspillingene av Harry Potter-
filmene.
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Originaltittel: Harry Potter. Magical Places & Characters. Coloring Book // Oversetter: Synnøve Smedal   
ISBN 9788205555495  //  kr 170,- inkl. mva.  // Lansering medio september

HARRY POTTER. MAGISKE STEDER & KARAKTERER
Fargeleggingsbok

Barn og ungdom
Aktivitetshefter
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Det er strømbrudd, og Adam skal kjøpe is. Så kryper 
en mygg over hånda hans, og plutselig er Adam på en 
reise bakover i tiden – og i fremtiden. Ikke rart han blir 
forvirret. Men sammen med tidsregissøren Aetas får han 
oppleve noe av det som har skjedd før, og se hvordan 
ørsmå hendelser har blitt til selve verdenshistorien og 
fortellingen om hvert eneste menneske.

Og tror du kanskje av og til at ting ikke spiller noen rolle? 
Adam trodde heller ikke det. Men det var før han fikk se 
hvilken rolle han spiller, og hvor mye alt henger sammen.
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ISBN 9788205547254  //  kr 299,-  // Lansering primo september

MYGGEN
BJØRN INGVALDSEN

Barn og ungdom
Slukealder/ roman
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Olivia vil stille opp for Cornelia, som har det vanskelig. 
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 smitte? Eller må man 
rett og slett overvinne sin største frykt?

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
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ISBN 9788205531208  //  kr 279,-  // Lansering primo september

MENNESKETS BESTE VENN
HEIDI LINDE

Barn og ungdom
Slukealder/ roman
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Sjansespill er den 16. boken i En pingles dagbok, og 
denne gangen får vi se at Greg Heffley og sport ikke er 
den beste kombinasjonen.

Etter en katastrofal idrettsdag på skolen bestemmer 
Greg seg for at han offisielt er ferdig med sport. Men 
moren hans klarer å overtale ham til å gi det en siste 
sjanse, og motvillig stiller han opp på opptaksprøve for 
basketballaget.

Det går ikke så veldig bra, og Greg er sikker på at han 
aldri får bli med. Ganske uventet får han likevel en 
plass på et lag uten særskilt vinnersjanse. Men i sport 
kan alt skje, og når alt står på spill og ballen er i Gregs 
hender, klarer han å ta den store sjansen? Eller er det litt 
sjansespill med Greg på laget?
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Alice og Elias reise med romskipet Stillheten fortsetter. 
De har kommet frem til imperieplaneten Tenia, og 
besetningen trenger penger for å reparere skipet. Av en 
slektning av Syndra får de i oppdrag å hente et stjålet 
minneskrin. Men oppdraget blir ikke fullt så lett som de 
trodde. Snart er de innblandet i en kamp på liv og død, 
der hele imperiets fremtid står på spill.

Minneskrinet er den fjerde boka i sci-fi-serien Imperiets 
Arvinger.
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I Fæle typer møter vi noen av verdenshistoriens verste 
diktatorer og tyranner i 24 korte, men fæle biografier. 
Nero, Olav den hellige, Napoleon, Hitler, Stalin, Pol 
Pot og Idi Amin er blant dem. Presentasjonene er 
rammet inn av forfatterens egne opplevelser med små 
tyranner da han selv var skolebarn, og innimellom er det 
opplysende tekster om temaer som demokrati, enevelde 
og ideologier.

Boken er gjennomillustrert med fargerike og fæle bilder.

B|

143
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De fleste lovbrudd blir begått av menn, og det er ofte dem vi 
hører om. Men også kvinner har stått for grufulle handlinger 
opp igjennom historien. I denne boka får leseren møte 
11 kvinner som er dømt for ulike forbrytelser i Norge, fra 
1600-tallet fram til i dag. Noen har ikke gjort noe galt ut fra 
dagens lover, mens andre har gjort forferdelige forbrytelser 
mot andre.

Linn T. Sunne forteller levende om Lisbeth Nypan som 
ble dømt for trolldom i 1677 – etter at naboene hadde 
anmeldt henne for å utøve svart magi. Vi får deretter høre 
om et spøkelse som gikk igjen og vitnet om et barnedrap i 
Nordland, og om en tjenestejente fra Skien som startet en 
brann og stjal penger fordi hun ville gifte seg. Her er også 
historier om nyere forbrytelser, om spionen Gunvor Galtung 
Haavik som sviktet landet på grunn av kjærlighet, om 
Orderud-saken og om en hyggelig svindler som fremdeles 
lever.

For barn og unge som liker spennende, korte historier fra 
virkeligheten.
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Det magiske smykket tar oss med tilbake til 400-tallet, lenge 
før vikingene dro på tokt. Hvordan var det å leve den gang, 
hvordan var det å være barn og ungdom? Fantastiske funn 
fra gravhauger på Jæren gir oss innblikk i en tid der barn 
hadde mye ansvar og gikk rett over til å bli voksne, uten noen 
ungdomstid.

Vi møter Frøydis på tolv år som er arving til en storgård, 
nabogutten Ådne som hun liker så godt, men ikke kan gifte 
seg med, og trellen Una som det egentlig er forbudt å være 
venn med.

Personene er oppdiktet, men fortellingene om dem er basert 
på fakta og forskning. Og det magiske smykket? Jo, i en av 
gravhaugene ble det funnet en praktfull spenne dekket med 
dyre- og menneskefigurer.

Denne boken passer for barn og unge som vil vite hvordan 
det var å leve i en helt annen tid.
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En fortelling om tre gravhauger fra folkevandringstiden
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Det har vore skikkeleg tøffe pandemiar i Noreg også 
før koronaen. Den mest kjente er svartedauden, men 
også tuberkulose, koppar, lepra og polio har ramma folk 
og samfunn på brutalt vis. I denne boka fortel Anders 
Totland om mange av dei verste pandemiane, gjennom 
skjebnane til enkeltmenneske.

Vi får høyre om losen Knud Jensen som blei smitta med 
kolerabakterien av lapskausen om bord i skipet han 
førte ut Drammensfjorden. Vi blir også kjent med Marie 
Myhr som mista halve familien sin i spanskesjuka tidleg 
på 1900-talet. Mot slutten av hundreåret blei Jacob 
Hermansen ramma av hiv-/aids-sjukdommen. Han fortel 
sjølv korleis han opplevde det, og kva for konsekvensar 
det hadde, men også om korleis livet etter kvart gjekk 
vidare.

Boka handlar også om vaksinar og korleis sjukdomane er 
blitt slått ned. Vi får håpe det er situasjonen for vår tids 
verste pandemi òg når boka kjem ut i august.
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Til åtteårsdagen arvet Nola en spilledåse etter 
mammaen sin. Når hun spiller på den, blir hun tatt med 
til en hemmelig portal. Til selveste Pandoria. Sammen 
med vennene i Pandoria må hun løse spennende gåter, 
samtidig som Nola må skjule det for pappa. Det viser 
seg at mammaen til Nola var en stor helt i Pandoria. 
Nola håper hun også kan bli det en dag. Pandoria er en 
vidunderlig fantasiverden full av eventyr og farer hvor 
selv de mest ordinære mennesker kan få fantastiske 
evner. Dette er en serie om sorg og vennskap, full av 
spenning nye verdener.
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Ophelia og Bernard er på Fingals øy, der den topphemmelige 
organisasjonen Krypto holder til. Hvorfor vil Krypto holde alle 
undersjøiske monstre hemmelige? Og hvorfor føles organisasjonen 
så kjent for Ophelia? Det virker som Krypto bare forteller deler av 
sannheten, og Ophelia bestemmer seg for å utforske øya på egen hånd. 
Men tiden er knapp, særlig når det viser seg at akvariesjefen er på vei!

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

Om Ned i dypet:
«Magisk verden under vann.»
Kristine Isaksen, VG

«Hans Jørgen Sandnes … skaper stor dramatikk når han med ord og bilder appellerer til vår fascinasjon 
for undersjøiske skapninger vi ikke kjenner til og som kanskje trenger vår hjelp.»
Anne Cathrine Straume, NRK

«Dette er et svært lovende, spennende og underholdende førstealbum i en planlagt serie for barn.»
Nominasjonsjuryen, Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur
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Barn med usedvanlige evner fra alle verdenshjørner blir 
trukket mot en underlig kraft.
Når de følger dette kallet, oppdager de gigantiske 
skapninger og blir vitne til at de våkner.
I første bok møtte vi Erin, og i andre bok blir vi kjent med 
Siegfried.
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Jeg forsvinner i armene dine,
krymper, blir nesten helt borte.
Det eneste du kan fange er luft.

Samia er ikke lenger usynlig, men det er ikke alt de nye 
vennene på videregående trenger å vite. De trenger 
ikke å vite om Kristoffer, den nerdete bestevennen. De 
trenger ikke å vite at Samia ikke egentlig vet hvordan 
man klemmer. De skal i hvert fall ikke vite om mamma, 
som vil at de skal være bestevenninner, som gjemmer 
nøkkelen til badet, og som ikke lar Samia sove alene. 
Hvor mange løgner kan man holde styr på?

Å fange luft er en historie om et klaustrofobisk, klamt og 
kvelende mor–datter-forhold, og om hvor vanskelig det 
er å bryte ut og bli en egen person.
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Hadde noen fortalt meg hva som kom til å skje den 
natten vi måtte sove i kjelleren, ville jeg ikke trodd det 
var mulig. Eller, jeg ville rømt. Fått med meg Sara og 
pappa og kommet oss vekk herfra med det samme. 
Men det er for sent nå. Nå handler det om å overleve. 
Overleve i en verden som brenner.

Sebastian, lillesøsteren og faren lever i en skjør boble i 
den enorme vindparken etter at moren døde. I parken 
har de vært trygge, men så raser alt som et korthus, og 
verden utenfor de høye gjerdene har kommet innenfor.

En fortettet og dramatisk dystopi på ytre og indre plan. 
Om hemmeligheter, svik og søskenkjærlighet.
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Cornelius går på videregående, spiller fotball og fester 
med venner. Han er snart atten, livet har egentlig gått 
fint til nå. Men en dag blir han kvalm, og det går ikke 
over. Han aner ikke hva det kommer av, men skjønner at 
han ikke er syk.

Etter litt går det opp for ham: Han er redd. Men hva skal 
han gjøre når han er «for frisk» til å få hjelp, og for syk til 
å finne ut av alt på egen hånd?

Litt redd, bare er Alexander Kielland Krags andre 
roman. Han har skrevet en personlig og nær historie 
om å oppleve angst for første gang. Det er en bok om å 
være redd, om frykten for å miste seg selv, og om hvor 
vanskelig det er å åpne seg om de viktigste tingene.
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Mikkel begynner på ny skole og sliter med å få venner. 
Men en dag blir han plukket opp av David og vennene 
hans, og aksepteres umiddelbart som en av gjengen.

De nye vennene viser seg å være med i en svært religiøs 
gruppe. Men Mikkel har ingen andre å vende seg til. Og 
uansett – hvor farlig kan det være å bli med i en sekt?

Svært farlig, skal det vise seg.

Freaks er første bok i Gutta, en serie med spennende og 
actionfylte bøker for ungdom.
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Det er blitt 1655. Jonah Hemp og en høygravid Medeia driver 
omkring på havet nesten uten mat og drikke. De har ikke hatt 
vind i seilene på mange uker, og det er bare et spørsmål om tid 
før de og reisefellene deres dør av sult, tørst og utmattelse. Så 
får Jonah noe på fiskekroken og fatter håp. Men hva er det for en 
styggedom han drar opp fra dypet? Blir dette slutten på dem alle, 
eller er det redningen?

Medeia er tredje og siste bind i den historiske pirat-slave-zombie-
kjærlighetstrilogien Den gylne parykken. Vi har fulgt Medeia 
og Jonah på en strabasiøs og farefylt ferd fra Karibia til Europa. 
Nå har våre venner satt kursen mot Afrika i deres lange jakt på 
frihet, hevn og hverandre. Det er nå alt skal løse seg. Kanskje.

Om Det tapte paradis:

«Ellevill sjørøverfortelling.»
Cathrine Krøger, Dagbladet

«For fulle segl. Sjørøvarromanen syner slitestyrke i ny trilogi.»
Janne Karin Støylen, Dag og tid
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Amanda Gorman stjal scenen og alles hjerter da hun 
fremførte sitt dikt «The Hill We Climb» under president 
Joe Bidens innsettelsesseremoni. Det var dette diktet 
alle husket etter seremonien. Alle snakket om den 
spinkle, unge kvinnen som med sin opptreden lyste 
opp en mørk vinter. Amanda Gormans dikt vil gå ned i 
historien, fordi det viste hele verden hva poesien kan 
gjøre – nemlig samle oss, løfte oss og gi oss et nytt syn 
på verden når vi aller mest trenger det.

I denne utgaven av «The Hill We Climb» finnes både 
den engelske originalteksten samt Marjam Idriss’ norske 
oversettelse, i tillegg til et forord av Oprah Winfrey.
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En hetebølge mørklegger New York, men selv om byen 
preges av kaotisk forvirring, slår det likevel gnister!
Et første møte. Vennskap. Bitre ekser. Og kanskje en ny 
begynnelse.

Når lysene forsvinner, avsløres skjulte sannheter. 
Kjærlighet blomstrer, vennskap utvikles, og nye 
muligheter skyter frem.

Dhonielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nic Stone, Angie 
Thomas, Ashley Woodfolk, og Nicola Yoon feirer alle 
kjærligheten og den uforglemmelige magien som kan 
finnes i en glovarm sommerdag under stjerneklar 
himmel i storbyen.
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Mørkneren styrer Ravka fra skyggetronen. Alina inngår 
nye allianser når hun og Mal jakter på Morozovas 
siste forsterker. Men etter hvert som hun nøster opp 
i mørknerens hemmeligheter, oppdager hun en fortid 
som endrer synet hennes på båndet mellom dem, og 
kreftene hun selv besitter.
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Den lange ferden mot tronen har så vidt begynt for Aelin 
Galathynius. Bånd er både brutt og vunnet. Der gamle 
vennskap forsvinner, vokser nye frem.

Aelin har sverget troskap til prinsen ved sin side – 
akkurat som hun gjorde til folket hun er bestemt på 
å redde. Hun må reise langt, langt inn i mørket for å 
beskytte de hun elsker. Samtidig vokser mørke krefter 
frem: krefter som vil gjøre alt for å ta over Aelins verden. 
Og den eneste muligheten til å redde verden kan 
innebære slutten på alt Aelin holder kjært.
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I Tåke over svartøy gjenskapte Tore Aurstad og Andreas 
Iversen H.P. Lovecrafts skrekkunivers på Norges forblåste 
vestkyst og i Oslo anno 1939. Denne gangen har de 
hentet inspirasjon fra både Lovecrafts Color out of Space 
og Invasion of the Body Snatchers for lesere fra tolv år.

Fantomrakettene tar utgangspunkt i ekte hendelser 
fra 1946, da mystiske lys ble observert på himmelen i 
skogområder utenfor Oslo. Anne reiser med onkelen sin 
for å undersøke uforklarlige hendelser og sykdom i et lite 
gårdssamfunn utenfor Oslo. Velkommen til en skikkelig 
ekkel grøsser, der slimsnegler forsøker å krype inn i 
ørene dine for å ta over kropp og sinn. Bør helst leses 
med lommelykt under dyna. Eller kanskje helst i dagslys 
sammen med trygge venner.
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NOVEMBER
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