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adele lÆrUm dUUS og elISaBeth moSeng

Farmors kongehus
Farmor forteller om da kong Olav kom på besøk under NM på ski
Når jeg er på besøk hos farmor og farfar, pleier jeg å få farmor til å fortelle
historier fra gamle dager. Den aller morsomste er den om da kongen skulle
bo hjemme hos dem i det store doktorhuset.

nYhet
ISBn 978-82-8238-189-5
3–6 år • kr 249 • sep 2018

Da Adele Lærum Duus var liten, ble hun ofte spurt om hun bodde i Kongehuset.
etter at kongefamilien besøkte farmoren og farfaren hennes flere ganger, ble
huset deres hetende Kongehuset på folkemunne. I Farmors kongehus forteller hun
om alt det som skjedde den gangen selveste kong Olav var gjest i doktorhuset
under ski-NM på Voss.
Adele Lærum Duus er skuespiller og forfatter. Historiene fra kongebesøket er
lekent illustrert av Elisabeth Moseng. Duus har tidligere skrevet bok og laget
teaterforestilling av Farfars bombekrater og Oldefars ulveskinnspels.

oldefars ulveskinnspels
ISBn 978-82-8238-053-9
4–8 år • kr 249

Farfars bombekrater
ISBn 978-82-8238-128-4
4–8 år • kr 249

5

SUrYa SaJnanI

kan du ﬁnne meg?
Nydelig myldremosaikk til de minste

nYhet

Kan du finne alle dyrene? Kan du telle dem fra 1 til 10? Let gjennom jungler
og hager, i mørket og i snøen, over fjelltopper og under havoverflaten. Dyrene
gjemmer seg der et sted!
Fargerik og smart lete-og-finne-bok som vil begeistre unge dyreelskere. I Kan
du ﬁnne meg? leter barna etter dyrene i ulike verdener, og de lærer å telle fra 1
til 10. Barn og voksne kan sammen gå på oppdagelsesferd i de vakre mosaikkinspirerte illustrasjonene.

ISBn 978-82-8238-177-2
oversatt av Johanne hille-Walle
1 år + • kr 199 • 2018

Surya Sajnani vokste opp i India og er utdannet
innen kjemi, botanikk og zoologi. Så ble hun
lidenskapelig opptatt av grafisk design og gikk i
lære hos noen av Indias fremste designere. Hun
bor nå i uSA og har grunnlagt Wee gallery.
Wee gallery har gjort suksess med lekre pedagogiske barneprodukter som selges i butikker
over hele verden.
«Bedårende og engasjerende hjernetrim.»
KIRKuS ReVIeW
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«et minimalistisk mesterverk.»
QuILL & QuIRe

8

mac Barnett og Jon klaSSen

trekant

Firkant
nYhet

genial bildebokserie fra
superdoen Mac Barnett
og Jon Klassen

nYhet

Denne boka handler om
trekant. trekant skal spille
sin venn Firkant et listig
puss! Firkant mener det er
han som lurte trekant. Men
tror du virkelig på ham?
ISBn 978-82-8238-176-5
oversatt av Johanne hille-Walle
3–6 år • kr 199 • 2018

«en fantastisk smart
bildebok.»

BOOKLISt,
pReMIeRt ANMeLDeLSe

Trekant, Firkant og Sirkel
er en ny fantastisk serie av
radarparet Jon Klassen og
Mac Barnett. De gir liv og
massevis av personlighet til
geometriske former!
«… god gammeldags
fanteskap.»

ISBn 978-82-8238-184-0
oversatt av Johanne hille-Walle
3–6 år • kr 199 • aug 2018

«… komisk fulltreffer.»
puBLISHeRS WeeKLY,
pReMIeRt ANMeLDeLSe

Kul og smart perle!
Denne boka handler om
Firkant. Den handler også
om Firkants venn Sirkel.
Dessuten handler den om
hvordan Firkant prøver å
lage noe som er perfekt, slik
Sirkel er. Men det er vanskelig å få noe til å bli perfekt.
Mac Barnett og Jon Klassen
har begge gitt ut en rekke
prisvinnende og bestselgende bøker. Når de to finner
sammen, preges prosjektene
av barndommens lek og
eventyrlyst, samt en minimalisme i både strek
og tekst.

puBLISHeRS WeeKLY,
pReMIeRt ANMeLDeLSe
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mac Barnett og Jon klaSSen

Jon klaSSen

mats & emil graver et hull

Jeg vil ha tilbake hatten min

Mats og emil graver et hull. De
har ikke tenkt å stoppe før de
finner noe utrolig fantastisk.
Oppmerksomme lesere vil bli
belønnet i denne vittige historien om jakten på en skatt!

ISBn 978-82-8238-108-6
oversatt av margrete rasmussen
4–8 år • kr 199

Mats & Emil graver et hull er en
prisbelønt, New York timesbestselger som var på listen over
årets beste barnebøker i en lang
rekke toneangivende amerikanske aviser da den kom ut.
Jon Klassen i kreativt kompaniskap med den anerkjente
barnebokforfatteren
Mac Barnett.
«Fantastisk skattejakt fra barnelitterær superduo.»
MARIe L. KLeVe, DAgBLADet
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en bjørn har mistet hatten
sin. Hva om han aldri ser den
igjen? Men vent nå litt … Han
har sett hatten …!
Jon Klassen har gjort seg
bemerket i Norge med
hattetrilogien, og de tre
bøkene har solgt over en
million eksemplarer verden
over.
ISBn 978-82-8238-046-1
oversatt av margrete rasmussen
4–8 år • kr 199

«… en vanvittig morsom forviklingshistorie … »
MORteN OLSeN HAugeN, AFteNpOSteN

«Filosofiske og humoristiske bøker som allerede
har fått klassiker-status.»
ANNe CAtHRINe StRAuMe, NRK BOK

dette er ikke min hatt

Vi fant en hatt
to skilpadder har funnet en
hatt. Hatten ser fin ut på dem
begge. Men det er to skilpadder.
Og det er bare én hatt.
tredje bok i Jon Klassens
berømte hattetrilogi.
«… et mesterverk av ærlige
følelser, sårbar spenning og
poetisk tilbakeholdenhet.»

ISBn 978-82-8238-071-3
oversatt av margrete rasmussen
4–8 år • kr 199

en liten fisk har tatt hatten fra en større fisk. Selvrettferdig
begrunner han tyveriet med at den lille bowlerhatten slett
ikke passet på hodet til den store fisken. Han blir sikkert
ikke tatt, sikkert ikke …
«Hva den store fisken tenker, da den våkner, uttrykkes
ikke med ett ord. Her går Klassen for deadpan-komikk;
den store fortrekker ikke en mine. Øynene sier imidlertid alt. Det er et mirakel. Vi skjønner akkurat hva offeret
tenker. Han er ikke blid.»

SeRgIO RuZZIeR, NeW YORK tIMeS

ISBn 978-82-8238-155-0
oversatt av Johanne hille-Walle
4–8 år • kr 199

«I kjent stil skaper Klassen humor ved å la
tekst og bilde krasje. Skilpaddene er enige
om at begge ser finfine ut med hatten. Dette
bekreftes på ingen måte i illustrasjonen.»
MAYA tROBeRg DJuVe, DAgBLADet

MAYA tROBeRg DJuVe, DAgBLADet
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elISaBeth moSeng

herr hansen får besøk
Herlig frisk bildebok om surpompen Herr Hansen!
Herr Hansen er en surpomp. Han liker ikke folk. Han liker ikke dyr.
Han liker i grunnen ikke barn heller, når han tenker seg om.
en dag står det plutselig en diger elefant i hagen hans. Hva skal en
surpomp gjøre da?
Herr Hansen får besøk er en leken bok om vennskap og om hvordan livet
kan bli snudd opp ned av en elefant.
Elisabeth Moseng er både prisbelønt og kritikerrost som designer og
illustratør. Herr Hansen får besøk er hennes andre bok som forfatter. Hun
debuterte med bildeboka Når jeg blir storebror i 2014. elisabeth Mosengs
bildebøker har en lett, frisk og gjenkjennelig stil.

ISBn 978-82-8238-159-8
3–6 år • kr 249

«Bildene er rike på bevegelser, her er alle i farta, og det skaper
energi. Også perspektivet er i bevegelse. Ofte kikker vi rett inn
i bildet, andre ganger ser vi bakhodet til Herr Hansen, eller vi
betrakter scenen som utspiller seg fra et fugleperspektiv.»
MAYA tROBeRg DJuVe, DAgBLADet
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IngVIld nIelSen og JenS krIStenSen

månen følger etter meg
usedvanlig vakker bildebok
Like over Mones barnehage finnes himmelens egen barnehage. Der går selveste
Månen! Akkurat som Mone strever Måne med å passe inn, og de to søker
hverandres selskap i stedet. Men hva skjer når Solen får Månen til å forsvinne
helt, og Måne blir alene igjen?
Månen følger etter meg er en magisk bok om et annerledes vennskap.
Barn som strever på ulike vis, har vært en rød tråd i mye av det Ingvild Nielsen
lager, både når hun jobber for NRK Super og som forfatter. Månen følger etter
meg er hennes tredje bok. Jens Kristensen har illustrert en lang rekke bøker og
er en mester til å leke med fantasi og perspektiver.
«Jens Kristensens illustrasjoner er fulle av energi og kraft. perspektivene gir
følelsen av at man ser det hele fra en liten drone, eller kanskje en annen liten
planet.»
MAY gRetHe LeRuM, BOK365.NO
ISBn 978-82-8238-169-7
3–6 år • kr 249

«Månen følger etter meg er en melankolsk, vakker og innsiktsfull skildring av
barns følelser og indre verden.»
BeLINDA e. KJeRNLI, BOKVRIMMeL
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herVÉ tUllet

trykk her

kom og lek!
Kom og lek! Følg linjen
med fingeren din … så får
du se! en ny magisk bok
av Hervé Tullet.

trykk her! gjør som boka
sier, og se hva som skjer …
«I min tid har jeg sett interaktive bildebøker komme
og gå, men responsen jeg
får på denne boka, er ulikt
alt annet jeg har sett.»

«tullet viser nok en
gang at ingen apper kan
konkurrere med hans
kunnskapsrike og barnevennlige visjon.»

SCHOOL LIBRARY JOuRNAL

SCHOOL LIBRARY JOuRNAL

ISBn 978-82-8238-175-8
oversatt av Yvonne robberstad
2 år + • kr 199

ISBn 978-82-8238-165-9
oversatt av Yvonne r. Breen
2 år + • kr 199

Hervé Tullets visjon er å utfordre grensene for hva som er mulig å gjøre i en
bildebok. Den franske kunstneren har gitt ut en lang rekke fantastiske bildebøker
og er i hjemlandet kjent som «prinsen av førskolealderbøker». Trykk her har vært
en stor suksess i uSA og lå på New York times’ bestselgerliste i nesten fem år!
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mIchael roSen og helen oXenBUrY

Vi skal på bjørnejakt

endelig kommer den store utgaven i nytt opplag!
Vil du bli med og leke? I snart 30 år har lesere verden over svisjet og svusjet
gjennom gresset og plasket over elven for å finne den skumle bjørnen.
Vi skal på bjørnejakt er basert på et klassisk barnerim og er ekstra morsom
å lese høyt.

Originalutgaven

ISBN 978-82-91948-15-7 • Nytt opplag!
ISBN 978-82-8238-142-0 • Kartong
oversatt av Åse enerstvedt
2–5 år • kr 149/199

endelig kan du få tak i klassikeren Vi skal på bjørnejakt både i søt og hendig
kartongutgave og i stor flott originalutgave. I england er boka så populær at
den er kommet i hele 19 utgaver.
Vi skal på bjørnejakt er skrevet av Michael
Rosen. Helen Oxenbury er blant de mest
prisbelønte og feirede i engelsk barnelitteratur. Hun fylte nylig 80 år og roses
for å lage bildebøker du aldri glemmer.
Bøkene hennes er solgt i millionopplag
verden over, og Vi skal på bjørnejakt er
blant Michael Rosens og Helen Oxenburys
største suksesser.
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SISSel horndal

himmelspringaren

camIlla otterleI og
JIll moUrSUnd

kunsten å møte en bjørn

ole kÖnnecke

Verden i ord og bilder

ISBn 978-82-8238-013-3
oversatt av Sindre ekrheim
0–4 år • kr 199
ISBn 978-82-91948-72-0
3–6 år • kr 249 • nynorsk

ISBn 978-82-8238-127-7
3–6 år • kr 249

Lammet Lilla blir helt og reddar dei
andre sauane frå jerven.

Det begynner en ny gutt på
avdelingen til Alf. Han er stor
og brunhåret, og Alf tenker at
han ligner på en bjørn. en farlig bjørn.

Nynorsk bildebokklassikar!
ei av dei 101 beste barnebøkene
gitt ut i Noreg!

guRI FJeLDBeRg, 101. DE BESTE BARNEOG UNGDOMSBØKENE 20052015
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all verdens dyr i ord og bilder

«Denne boka kan trygt brukes
som katalysator for å snakke om
mobbing.»
tORBORg IgLAND,
FÆDReLANDSVeNNeN

ISBn 978-82-8238-093-5
oversatt av Sindre ekrheim
0–4 år • kr 199

BarNeBøker
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elISaBeth helland larSen

thipi og den hemmelige festen
Morsom og rørende bok om Thipi og sykehusklovnene
Thipi er ti år og lei av å være pasient på det store sykehuset. en dag sitter hun i
vinduskarmen på rommet sitt og oppdager en bitte liten dame med grønn hatt,
trillebag og rød nese utenfor inngangen. Damen finner frem et kart og vinker
opp til Thipi. Så rart!
Litt senere får Thipi og de andre barna på sykehusskolen et postkort med en
spennende invitasjon. Men hvem er egentlig Florita, Birdie, Mr. Maxi og Løv
som inviterer til vårfest?

nYhet

ISBn 978-82-8238-190-1
Illustrert av nora Brech
6–10 år • kr 249 • sep 2018

18

Thipi og den hemmelige festen er en varm og morsom historie om vennskap,
mot, popkorn og månebobler!
Elisabeth Helland Larsen er utdannet skuespiller fra Frankrike hvor hun også jobbet på
sirkus med kameler og tigrer. I Norge er hun
klovn for barn på sykehus. Mange av barna lurer
på hvor klovnene på sykehuset kommer fra,
og hvor de bor. Denne boka kan kanskje være
en av de fantasifulle forklaringene på hvordan
klovnene fant veien inn på sykehusene. Thipi
og den hemmelige festen er elisabeth Helland
Larsens første roman.

karIna Yan glaSer

den fantastiske familien Vanderbeeker
Bokhandler- og anmelderfavoritt!

nYhet

Familien Vanderbeeker har bodd i den rødbrune bygården i mange år, og den
gamle bygningen er nesten som et medlem av familien. Men de har aldri møtt den
mystiske eieren av huset, og nå vil han plutselig kaste dem ut. De fem søsknene
Isa, Jessie, Oliver, Hyacinth og Laney forstår at det er opp til dem å redde familien
fra å måtte flytte. Men hvordan skal de klare det på bare elleve dager …?
Den fantastiske familien Vanderbeeker var på den amerikanske bokhandlerforeningens utvalgte topp 10 debutantliste sommer og høst 2017.

ISBn 978-82-8238-187-1
oversatt av tiril Broch aakre
8–12 år • kr 249 • sep 2018

Da forfatter Karina Yan Glaser var liten, elsket
hun å lese fortellinger om store barnefamilier. Hun
vokste opp i en liten innvandrerfamilie i forstedene
i California. Som voksen flyttet hun til Harlem i
New York og ble betatt av hvordan bydelen ble et
nabolag for hennes egne barn. For fire år siden gikk
hun gjennom Harlem og tittet inn i en rødbrun
bygård og fikk ideen til Den fantastiske familien
Vanderbeeker.
«en hjertevarm fortelling om familie og fellesskap.»
KIRKuS

«en varm, flerkulturell oppdatering av den klassiske storfamilieromanen.»
JeNNIFeR HuBeRt SWAN, tHe NeW YORK tIMeS
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Johan rUndBerg

gjenferdets stemme
Ny serie. Hekseknuten – uhyggelig god spøkelseskrim med humor!
Det siste Sebastian har lyst til, er å bli med mamma på filminnspilling på et gammelt hotell. Det kommer til å bli verdens kjipeste sommerferie! Men snart forstår
han at det er noe som ikke stemmer på det forfalne badehotellet. Sammen med
Manda, som spiller datteren i filmen, og Max, sønnen til filmens superstjerne
Ralph Becker, begynner Sebastian å grave i mysteriet.

nYhet

gjenferdets stemme
hekseknuten 1
ISBn 978-82-8238-179-6
oversatt av Jonas Bjarkøy
9–13 år • kr 249 • 2018

Om nettene hører de underlige lyder, filmteamet skremmes av strømbrudd og forvrengte filmklipp, og de ansatte får ikke lov av den ukjente eieren til å snakke om
hotellets historie. Og hvorfor eksisterer ikke rom 306, når Max bor på rom 308?
Johan Rundberg er kjent for å skrive gode og
humoristiske hverdagsfortellinger. I Hekseknuten
ønsket han å krysse grensene og kombinere sin
fortellerstil med spenning. Resultatet er en både
morsom og skummel krim!
«Sjeldent godt fortalt med humor og intelligens,
og flere overraskende vendinger.»
LOttA OLSSON, DAgeNS NYHeteR

«Johan Rundberg er utrolig god på dialog og
karakterskaping.»
JOHANNA LINDBÄCK Og LISA BJÄRBO, VI LÄSeR
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gareth p. JoneS

de dødes byrå
Ny fantastisk bok av gareth p. Jones

nYhet

Sam toop har en unik evne – han kan se og snakke med gjenferd. Det kan være
praktisk når man er sønn av en begravelsesagent, men også slitsomt når de døde
trenger hjelp.
Lapsewood jobber for Byrået i de dødes rike, og han har fått et vanskelig oppdrag.
I London herjer en demonhund, bygninger infiseres av Svartråte og gjenferd forsvinner på mystisk vis. Hvem er det som er ute etter de døde?
Sam blir bedt om å hjelpe Lapsewood i etterforskningen, og det viser seg at det er
flere farer å frykte. Men kan Sam komme levende fra å redde gjenferdene?

et morsomt, skummelt og bloddryppende
mysterium!

ISBn 978-82-8238-186-4
oversatt av øystein rosse
10–14 år • kr 269 • sep 2018

Gareth P. Jones fikk ideen til De dødes byrå da han
satt på en kaffebar i Sør-London med utsikt til det
ærverdige begravelsesbyrået Constable & toop. på
slutten av 1800-tallet var døden blitt en nasjonal
besettelse. Det å drive begravelsesbyrå var en lønnsom
geskjeft, litteraturen handlet om spøkelser og livet etter
døden, og avisene gjorde mordere og ofre til kjendiser.
Det er i denne verden gareth p. Jones plasserer sin
hovedperson Sam, sønn av begravelsesagent toop.
21

karI SVerdrUp

Bente BratlUnd

glassroser

Svikta!
Rose har vært uvenner med
flettejentene nesten så lenge
hun kan huske. Sure-Mariann,
læreren deres, sier at de er i
konﬂikt. Rose tenker at de nok
aller helst er i krig.

ISBN 978-82-8238-154-3 • e-bok
ISBN 978-82-8238-140-6 • innb
9–13 år • kr 179/249

«… fint og nært fortalt.»
geRD eLIN StAVA SANDVe,
DAgSAVISeN

22

Heldigvis går de i sjuende nå,
og Rose henger heller sammen
med tobias, Silje og Marie. Rose
har en venn til – kaninen Bud.
Dessuten er Nico ofte på besøk i
nabohuset, der bestefaren hans
bor. Rose kjenner at hun blir så
merkelig glad når han sier hei til
henne!
Kari Sverdrup skriver med
varme og et godt blikk for
detaljer.

pappa og mamma er skilt,
og pappa har lova å sjå Iris
opptre på skuleframsyninga.
ein dag seier han at han ikkje
får det til likevel. Iris blir så
skuffa at ho diktar ein hemn
over pappa – men det går
ikkje heilt som ho har tenkt.

ISBN 978-82-8238-166-6 • e-bok
ISBN 978-82-8238-160-4 • innbundet
8–12 år • kr 149/229 • nynorsk

gjennom heile forfattarskapen har Bente Bratlund
vore oppteken av at barn
treng noko dei kan bli gode
på. I Svikta! blir vi kjent med
Iris som elskar å danse og
synge og fortelje historier.
Nominert til Bokslukerprisen
2017–2018.

UNgdOMSBøker
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Johanna lIndBäck

Forelskede & andre bortkomne
Svensk suksess. Fantastisk kjærlighetsroman!
Julia er på vei til sommerferie i skjærgården. Bestevenninnen Karin har valgt å reise
til Mallorca i stedet, og Julia vet ikke om de noen gang kan bli venner igjen. Ikke etter
det som skjedde med Isak.

nYhet

en dag dukker Rasmus opp. plutselig er han der på brygga og liker å lese og tegne og
bare er en sånn gutt som Julia kan prate med om alt mulig. Julia har aldri truffet noen
som Rasmus før, men hun kan ikke fortelle om ham til noen. Ikke til Karin – og ikke
til Isak, som Karin egentlig likte først, men som Julia nettopp har blitt sammen med.
I Sverige er Johanna Lindbäck mest kjent for å være en sjeldent dyktig ungdomsbokforfatter. I Norge kjenner vi henne som forfatteren av fine Litt sammen og
Kanskje sammen.

ISBn 978-82-8238-188-8
oversatt av lene Stokseth
13 år + • kr 299 • sep 2018

«Så uendelig mange ungdomsbøker som handler om gutt møter jente og fin musikk
oppstår. Så uendelig få som klarer å fange den eksakte følelsen av å være nyforelsket,
med dirring i kroppen fra begge parter.»
eRIKA HALLHAgeN, SVeNSKA DAgBLADet

«… Johanna Lindbäcks [bok] nærmest eksploderer i språklig spenst og kroppslig
bobling.»
NINA LeKANDeR, eXpReSSSeN

«Boka har et muntlig språk som gjør meg imponert over Lindbäcks lydhørhet.»
eMMA HOLM, DAgeNS NYHeteR
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Håper leserne skal bli forelsket i Julia og Rasmus
om, hvordan man skal få relasjoner til
å fungere! sier hun.

Johanna Lindbäcks siste ungdomsroman Forelskede & andre
bortkomne hylles av litteraturkritikerne og elskes av leserne i
Sverige. Nå oversettes denne fine
kjærlighetsromanen til norsk!
Johanna Lindbäck håper leserne skal
bli litt forelsket i Julia og Rasmus! Og
at de vil like alt det nerdete i boka som
er med som en bonus. For historien
handler ganske mye om bøker og
tegning. – Jeg har også skrevet inn alle
mine favorittsteder på Söder i boka,
avslører Lindbäck.

– Jeg ville skrive en riktig
boblende kjærlighetsroman
og gå «all inn» med sommerferie, sol, bading, ferietur til Stockholms skjærgård
og en superfin nabogutt,
forteller Johanna Lindbäck.

Lindbäcks store forfatterprosjekt er å
skrive om vanlige mennesker i vanlige
situasjoner. I ungdomslitteraturen er
det lang tradisjon for å fokusere på
store problemer og traumer, men det
er heldigvis noe de færreste opplever.
Men mellommenneskelige relasjoner
treffer alle! Man får venner og familie,
og i blant blir man forelsket. – Det
synes jeg er kjempespennende å skrive

I boka møter vi Julia, som nettopp har
blitt sammen med Isak. Karin, Julias
bestevenninne, var interessert i ham
først. Det Julia har gjort, er rett og slett
sikkelig bitchy! Nøkkelen til å forstå
motivet hennes handler om klasseskiller og økonomiske forskjeller. – Klasse
er et superinteressant tema, forteller
Lindbäck. Klasse og penger påvirker
folks liv, og penger og økonomisk
status er svært synlig i Stockholm. Det
er her hun lar Julia bo. – Julias rike
venner trenger ikke å tenke på hva noe
koster, mens Julia må gjøre det hele
tiden. Slikt spiller liten rolle når man er
barn, men når man blir eldre, blir forskjellen tydeligere, utdyper Lindbäck,
som også har en fortid som lærer.
Forelskede & andre bortkomne er likevel først og fremst en roman om å falle
for noen, om det utfordrende, intense
og fantastiske ved å være forelskelset!
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tor arVe røSSland

dronen

Skumring-serien
Dagsaktuell dramatikk
Thomas har fått en drone i gave. en kveld filmer han en gjeng råkjørere. De legger
filmer med stunt og ulykker ut på nettet.

anbefalt av
Uprisjuryen

politiet er på sporet. gjengen stoler på at Thomas holder kjeft. Snart får Thomas
vite at gjengen har større planer enn ulovlig råkjøring. Hvor langt er Thomas villig
til å gå?
Da Tor Arve Røssland fikk ideen til Dronen, lurte han på hva som er det mest
skremmende ungdom kan møte i dag. Svaret ble ekstremister som er villige til å
utføre terrorhandlinger. Han håper Dronen kan hjelpe ungdommer til å oppfatte
faresignaler hos dem rundt seg. For Skumring-serien har han tidligere skrevet de
populære spenningsromanene Gamer og Snatch.
«Det vil ta lang tid å komme over boka og eg er totalt imponert.»
JuLIuS ROSAgeR, LuSteR uNgDOMSSKOLe

ISBn 978-82-8238-174-1
13 år + • kr 229

«Boka er både spennende og troverdig. Jeg ble helt oppslukt og hadde heldigvis
anledning til å lese den i ett strekk.»
RANDI LANDSMARK, BIBLIOteKAR Og BLOggeR, peRVOLutO

Skumring-serien er utviklet med støtte fra Leser søker bok.
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IngelIn røSSland

hevner

Skumring-serien
Inspirert av skrekkfilm
nominert
til Uprisen

Damian er den kuleste gutten på skolen. Når han
og gjengen mobber andre, later kjæresten ella som
ingenting. en morgen dukker ikke Damian opp som
vanlig. Hvor er han? Hvorfor svarer han ikke på
meldinger?
Festen i den nye ungdomsklubben nærmer seg. De
skal feire halloween i det gamle slaktehuset. ungdomsarbeider Alfi ber ella hjelpe til. Men hva slags
fest er det Alfie planlegger? Hvorfor skal ingen foreldre stå vakt? Og hvor blir det egentlig av Damian?

ISBn 978-82-8238-173-4
13 år + • kr 229

Skumring-serien
IngeBorg arVola

ryktet

ISBn 978-82-8238-129-1
tor arVe røSSland

Snatch

ISBn 978-82-8238-102-4
tor arVe røSSland

gamer

ISBn 978-82-8238-038-6
WIdar aSpelI

rottereir

Ingelin Røssland ønsket å skrive en grøsser, og tanken ISBn 978-82-8238-090-4
WIdar aSpelI
bak Hevner var at et tidligere mobbeoffer ser på seg
psyko
selv som en rettferdighetens hevner som skal straffe
ISBn 978-82-8238-037-9
både mobbere og dem som passivt lar det skje. ForJon eWo
tellingen drives fremover ved at synsvinkelen skifter
noia
mellom han som mobber, og hun som ser bort.
ISBn 978-82-8238-062-1
Ingelin Røssland har skrevet flere ungdomsromaner
Jon eWo
og har tidligere vunnet uprisen.
respekt
«Thrilleren er snedig skrudd sammen, snedigere enn
lettlestbøker flest.»

ISBn 978-82-8238-044-7
13 år + • kr 229

guRI FJeLDBeRg, BeRgeNS tIDeNDe
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SoFIa nordIn

YVeS greVet

Fremtidsserie

meto-trilogien

ett sekund om gangen

huset

Bok 1
ISBn 978-82-8238-091-1

Spring så fort du kan
Bok 2
ISBn 978-82-8238-117-8

Som om jeg var fantastisk
Bok 3
ISBn 978-82-8238-150-5

oversatt av lene Stokseth
13 år + • kr 279

Nominert til Nordisk
råds pris for barneog ungdomslitteratur

meto 1
ISBN 978-82-8238-164-2 • pocket 2017
ISBN 978-82-8238-125-3 • innbundet

øya

meto 2
ISBN 978-82-8238-137-6 • innbundet

Verden

meto 3
ISBN 978-82-8238-153-6 • innbundet
oversatt av thomas lundbo
13 år + • kr 299

Fransk bestselger og vinner
av 13 franske litteraturpriser

heIdI SÆVareId

nærvær-serien

ISBn 978-82-8238-109-3
15 år + • kr 299
FatIma SharaFeddIne

du, jente!
ISBn 978-82-8238-113-0
oversatt av Vibeke koehler
12 år + • kr 269

Arabisk ungdomsbok.
Arabisk utgave tilgjengelig.
darIa WIlke

narren
ISBn 978-82-8238-138-3
oversatt av dina roll-hansen
12 år + • kr 269

Russisk ungdomsbok.
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Slipp hold

Nominert til Brageprisen
og Bokbloggerprisen.
Vinner av Riksmålsforbundets barne- og
ungdomsbokpris.

Fagbøker
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oWen daVeY

haiens hemmeligheter
Ny serie til bokelskere og barn som er glade i dyr!
Visste du at haier ikke kan tygge maten sin? At makrellhaien kan hoppe
nesten seks meter opp i luften? eller at mange haier kan produsere sitt
eget lys? Haiens hemmeligheter er full av slike stilige og overraskende fakta
om havets mest spennende jeger.

nYhet

ISBn 978-82-8238-178-9
oversatt av heidi Sævareid
6–12 år • kr 269 • 2018

Haiens hemmeligheter er første bok oversatt til norsk
i britiske Owen Daveys prisbelønte og bestselgende
faktaserie. I serien finner du fascinerende fakta om
kattedyr, aper og biller og haier. Owen Davey har
også et engasjement for miljøvern, og i hver bok er
det et eget oppslag om miljøutfordringer.
Haiens hemmeligheter er en visuell nytelse. Owen
Davey har vunnet en lang rekke priser for illustrasjonene sine, og det har han også for denne boka.
«et fengslende og visuelt sofistikert tillegg i
haielskernes bibliotek.»
puBLISHeRS WeeKLY

«pedagogisk så gjennomarbeidet og så vakkert at man bare kan se, det er ikke
nødvendig å lese. Designet er uhyre gjennomarbeidet fra omslag, forsats og
typografi, til papirvalg og koloritt.»
ANNe SCHÄFFeR, BARNeBOKKRItIKK.NO
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camIlla otterleI og lene aSk

hei, lille Frø!

Hva skjer i magen til mamma når hun er gravid?
Hvordan oppleves det for barn og voksne når familien skal få et nytt medlem?
Hei, lille Frø! er en leken illustrert faktabok om det lille frøet som vokser og
utvikler seg til å bli et helt nytt menneske i verden.
I Hei, lille Frø! møter vi mamma, pappa, Storebror og Lillesøster – og det lille
Frøet i mammas mage. Boka henvender seg til barn som skal få et søsken, men
også til familien som helhet. Den gir økt kunnskap og skaper rom for gode
lesestunder og samtaler og kan også brukes som et oppslagsverk for hele
familien når mamma er gravid.
Camilla Otterlei er en prisbelønt forfatter og mor til tre. Hei, lille Frø! er
boka hun savnet da hun var gravid. Illustrasjonene er laget av den anerkjente
illustratøren, forfatteren og fotografen Lene Ask. tore Henriksen, fødselslege,
spesialist i kvinnesykdommer og tidligere leder for fødeavdelingen på Rikshospitalet, har vært fagkonsulent for boka.
ISBn 978-82-8238-170-3
4 år + • kr 249

«Hei, lille Frø! er en ny klassiker … Camilla Otterlei og Lene Asks bok
kombinerer to innfallsvinkler. Fakta om utviklingen under et svangerskap
og fortellingen om en familie på fire som forbereder seg til å bli en familie
på fem. Den er et funn for småbarnsfamilier som venter familieforøkelse.»
MARIANNe LYStRup, VÅRt LAND
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marIanne løken

nysgjerrig på … havdypet
Nysgjerrig på … er en prisbelønt
fagbokserie for barn om forskning
og vitenskap, utgitt i samarbeid med
Norges forskningsråd.
Visste du at det lever monsterblekkspruter
flere tusen meter nede i havdypet? eller at
dypvannsdyr lager sitt eget lys for å fange
mat eller skremme fiender? Og hvorfor
er det sånn at dypvannsfisker tåler det
enorme trykket i havet, når mennesker
ikke gjør det?
Marianne Løken har skrevet om forskning
og vitenskap for barn i en årrekke.
ISBn 978-82-8238-114-7
Illustrert av espen Friberg
8–14 år • kr 269

«Svært appetittvekkende med sjeldne fotografier og spreke illustrasjoner.»
ANNe CAtHRINe StRAuMe, NRK BOK

nysgjerrig på … ressurshefte
for lærere i grunnskolen
ISBn 978-82-8238-130-7
kr 149
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nysgjerrig på …-serien
dagnY holm

nysgjerrig på … edderkopper
ISBn 978-82-8238-000-3
Illustrert av per dybvig & Yokoland
8–14 år • kr 249
IngrId SpIlde

nysgjerrig på … hvordan
verden ble til
ISBn 978-82-8238-021-8
Illustrert av espen Friberg
8–14 år • kr 249
magnUS holm

nysgjerrig på … roboter
ISBn 978-82-8238-050-8
Illustrert av espen Friberg
8–14 år • kr 249
BJørn arIld erSland

nysgjerrig på … bakterier
ISBn 978-82-8238-068-3
Illustrert av espen Friberg
8–14 år • kr 269

POCKET
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Sofia Nordin

Alice Oseman

Nå skjer det

Jeg håper noen kan høre meg
Det eneste Frances noen gang
har brydd seg om, er å komme
inn på eliteuniversitetet. Det er
der fremtiden og mulighetene
finnes. Ingenting får stå i veien
for drømmen om å lykkes.

Stella vet hun er populær, en
sånn som jentene vil være og
guttene vil være sammen med.
Men hun kjenner ingenting når
hun flørter med guttene. Det er
lenge siden hun har skjønt at det
er bare én hun virkelig bryr seg
om. Verdens fineste jente.

ISBN 978-82-8238-181-9 • pocket
ISBN 978-82-8238-172-7 • innb.
Oversatt av Lene Stokseth
13 år + • kr 149/299 • 2018

Men våger Stella å vise hva hun
føler? Og er hun villig til å ofre
posisjonen som skolens dronning og kanskje miste bestevenninnen samtidig?
Sofia Nordin ble nominert til
Augustprisen for Nå skjer det.
«Men aldri har jeg lest en så
sterk skildring som Sofia Nordins Nå skjer det.»
Ying Toijer-Nilsson, Svenska
Dagbladet
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Når Frances møter Aled, våger
Frances å vise mer av hvem hun
er. Men de har begge mye de
skjuler, og vennskapet mellom
dem er både sterkt og skjørt.
ISBN 978-82-8238-182-6 • pocket
ISBN 978-82-8238-158-1 • innb.
Oversatt av Tonje Røed
14 år + • kr 169/299 • 2018

Alice Oseman har en skrivestil og nærhet til historien som
skaper stor troverdighet hos
målgruppen.
«Frances og Aled utvikler et
nært og spesielt vennskap,
som er så fint skildret at sidene
nesten dirrer.»
Julie Stokkendal, Barnebokkritikk.no

Eldrid Johansen

Johanna Lindbäck

Faraos forbannelse

Litt sammen
Kanskje sammen

Nominert
til ARKs
barnebokpris!

ISBN 978-82-8238-180-2 • pocket
ISBN 978-82-8238-161-1 • innb.
9–13 år • kr 149/249 • 2018

Mathilde og Susanne drar til
Egypt på charterferie, samtidig skal de besøke ruinene
der Mathildes mamma omkom under en arkeologisk
utgravning for mange år siden.
Men Mathilde kjenner uroen
vokse. Hun våkner etter skumle
mareritt, og på gata føler hun at
noen følger etter dem. Og hva
var det mamma var på sporet
av da hun døde?
Før hun ble forfatter, studerte
Eldrid Johansen religionshistorie og spesialiserte seg
på oldtidens Egypt. Allerede
da fikk hun ideen som mange
år senere skulle bli til Faraos
forbannelse!
«Johansen går Tom Egeland i
næringen med denne
arkeologithrilleren.»
Marie Kleve, Dagbladet

Majken og Ivan er faktisk bare venner. De har hengt sammen for å få
alle i klassen til å tro at det er noe
mellom dem.
Men hvis Majken og Ivan bare er
venner, hvorfor blir hun så glad
hver gang hun ser ham da? Har
Majken kanskje lyst til å være
sammen med Ivan på ordentlig?
Johanna Lindbäck er en av Sveriges mest populære forfattere.
«Rett og slett veldig bra.»
Morten Olsen Haugen,
Aftenposten

Litt sammen

ISBN 978-82-8238-162-8 • pocket
ISBN 978-82-8238-135-2 • innb.

Kanskje sammen

ISBN 978-82-8238-183-3 • pocket • 2018
ISBN 978-82-8238-156-7 • innb.
Oversatt av Lene Stokseth
9–13 år • kr 149/249

37

Gareth P. Jones

Tidsmysteriet

ISBN 978-82-8238-168-0 • pocket
ISBN 978-82-8238-149-9 • innb.
Oversatt av Jørn Roeim
9–13 år • kr 149/249

Familieforbannelsen
Eddie tror han vokser opp i
verdens kjedeligste småby,
hvor det føles som om tiden
står stille. Han kunne ikke tatt
mer feil! En dag dukker Scarlett White opp på skolebussen,
og fra den dagen er alt forandret. Alt bortsett fra at Eddie
kjører den samme bussturen,
igjen og igjen …

Inntil nylig hadde ikke Mariell
den fjerneste idé om at hun
hadde slektninger i det hele tatt,
og langt fra en hel flokk. Og
kanskje med god grunn? For
Mariels familie er merkelig …
faktisk mer enn merkelig.

Herlig tidsreisemysterium av
Gareth P. Jones!

Morten Olsen Haugen
@bokmorten

«En berg-og-dal-bane av
en historie.»
Publishers Weekly

«Både en klassisk tidsreise og en fabel om
prisen vi må betale når
vi endrer verden …»
Kirkus Reviews
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«… med solid margin årets
særeste og mest spennende
barnebok»

ISBN 978-82-8238-141-3 • pocket
ISBN 978-82-8238-106-2 • innb.
Oversatt av Jørn Roeim
9–13 år • kr 149/249

Arvingene

Arvingene og den tvilsomme onkelen
De foreldreløse tvillingene
Lorelli og Ovid har hatt våpenhvile i lengre tid. De har forsøkt
å ta livet av hverandre så lenge
de kan huske! Men etter at
herregården deres nesten brant
ned, har de begynt på vanlig
skole, fått venner og lever et
normalt liv …

Tvillingene Lorelli og Ovid er
ikke helt som andre søsken.
De er foreldreløse, de bor på
en gammel herregård og de
er arvinger til en stor formue.
Men det som virkelig gjør dem
annerledes, er at de hele tiden
prøver å ta livet av hverandre.
På trettenårsdagen inngår de
våpenhvile. For første gang
kan de stole på hverandre.
Men hvorfor fortsetter da de
uhyggelige mordforsøkene?
ISBN 978-82-8238-120-8 • pocket
ISBN 978-82-8238-064-5 • innb.
Oversatt av Jørn Roeim
9–13 år • kr 149/249

Herlig mørk familiekomedie
fra superpopulære Gareth P.
Jones. Et må-ha for alle som
elsker Familien Addams og
Den onde greven av Lemony
Snicket – aktuell som Netflixserie.

ISBN 978-82-8238-185-7 • pocket
ISBN 978-82-8238-171-0 • innb.
Oversatt av Jørn Roeim
9–13 år • kr 149/249 • 2018

Inntil den ukjente onkel Harry
dukker opp. Ikke lenge etter
begynner det å skje mystiske
ulykker på den flotte herregården. Er det den franske
kokken eller gartneren, eller er
det tvillingene som gjenopptar
sine gamle triks?
Arvingene og den tvilsomme
onkelen er en frittstående oppfølger til populære Arvingene.
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Lauren Child

Clarice Bean-serien
Hjertevarme og koselig fortellinger om Clarice Bean og alle problemene hennes.

Bare helt meg, Clarice Bean
Clarice Bean 1
ISBN 978-82-8238-132-1
Oversatt av Hilde Lyng
8–12 år • kr 149
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Clarice Bean, P for problemer
Clarice Bean 2
ISBN 978-82-8238-133-8

Clarice Bean, ikke snu deg
Clarice Bean 3
ISBN 978-82-8238-157-4

Lauren Child

Ruby Redfort-serien
Kul krimserie om fantastisk jentehelt i en uvanlig amerikansk småby.
Humor og spenning fra geniale Lauren Child.

Se meg inn i øynene

Ruby 1
ISBN: 978-82-8238-147-5

Trekk pusten for siste gang
Ruby 2
ISBN: 978-82-8238-148-2

Duften av død

Ruby 3
ISBN: 978-82-8238-163-5

Oversatt av Øystein Rosse
10–14 år • kr 149
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Timo Parvela

Ella-serien
Timo Parvela er Finlands mest populære og prisbelønte barnebokforfatter. Bøkene han har skrevet om
Ella og de andre i klassen, er elleville, men også varme og lune.

Ella og de andre

Ella 1
ISBN 978-82-8238-086-7
Oversatt av Tor Tveite
7–10 år • kr 149
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Ella dag og natt

Ella 2
ISBN 978-82-8238-121-5

Ella i Lappland

Ella 3
ISBN 978-82-8238-139-0

Det er kommet ut 11 bøker i Ella-serien på norsk. De tre første
er tilgjengelige som pocket.
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