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Ikke død ennå
Johan Ehn

Det er julaften, og Elis faller om i familieselskapet. 
Da han våkner opp på sykehuset, gjenopplever han 
øyeblikk og møter med de som har betydd mest for 
ham. Den han kalte mamma og den han kalte mor, 
den første kjærligheten og kvinnen han giftet seg 
med. 

Gjennom disse møtene får han ny innsikt i 
barndommen og ungdomsårene og får svar på 
spørsmålene som har fulgt ham gjennom livet: 
Hvorfor ble han sendt bort som barn? Hva skjedde 
med hans første kjærlighet? Og hvorfor ble så mye 
annet viktigere enn familien og musikken?

Ikke død ennå er en gripende reise gjennom 
Folkhemssverige og en roman om livet
– slik det ble for Elis.

Johan Ehn er svensk forfatter, skuespiller 
og dramatiker. I 2020 ble han nominert til 
Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 
for Hesteguttene. Ikke død ennå er Johan Ehns 
skjønnlitterære debut for voksne. 

«Den er enestående. Ehnestående burde det hete. 
Etter forfatterens spesielle måte å gripe om leseren 

med varm, bestemt og forståelsesfull hånd.» 
ARBETARBLADET  

«Samtidig som det er en fengslende historie om 
Elis, er det en historie om en annen tid da alt virket 

mulig og framtidstroen var lys.» 
AFTONBLADET  

ISBN 978-82-8238-249-6 • innb. • kr 379
ISBN 978-82-8238-253-3 • ebok • kr 279
Oversatt av Morten Hansen  
sep 2022
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De elendiges palass

Et slag i ansiktet

Abbas Khider

Med håp om et fredeligere liv flytter Shams Hussein 
og familien fra landsbygda i det sørlige Irak til 
hovedstaden Bagdad. De bygger seg et hus ved 
byens søppelfylling og skaper en tilværelse der det 
knapt er mulig.

En dag oppdager Shams lykken i bøkenes verden. 
Gjennom litteraturen drømmer han seg bort. Men 
i et diktatur der ett galt ord kan bety døden entrer 
han en verden full av farer han ikke kunne forestilt 
seg.

De elendiges palass er en sjelden og varm 
oppvekstroman fra Irak, om en ung gutts 
utfordringer i et samfunn preget av krig.

Irakiskfødte Abbas Khider har etablert seg som 
en viktig forfatterstemme i Tyskland. I hans femte 
utgivelse, De elendiges palass, skriver han tett på 
sin egen oppvekst i Bagdad.

Støttet av Goethe-Instituttet

Det Khider òg er ein kløppar i, er å få historia til å 
henge saman utan eit einaste daudpunkt. For meg er 

det om å gjere å kome til siste side. Historia om Shams 
interesserer meg.» INGVILD BRÆIN, DAG OG TID

«Beskrivelsene fra slummen i forstaden Saddam City er 
blant romanens sterkeste, blant annet fordi nøden ikke 

fratar familien humøret og sansen for enkle gleder.»  
FRODE JOHANSEN RIOPELLE, MORGENBLADET 

ISBN 978-82-8238-237-3 • innb. • Kr 369
ISBN 978-82-8238-238-0 • ebok • Kr 269
Oversatt av Merete Franz
2022

ISBN 978-82-8238-209-0 • innb. • Kr 349
ISBN 978-82-8238-218-2 • ebok • Kr 249
Oversatt av Merete Franz
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Ved frokostbordet
Defne Suman

ISBN 978-82-8238-246-5 • pocket • Kr 199
ISBN 978-82-8238-231-1 • innb. • Kr 369
ISBN 978-82-8238-235-9 • ebok • Kr 269
Oversatt av Gunvald Axner Ims 

Da den tyrkiske kunstneren Şirin Saka fyller 
hundre år, samles familien i tre generasjoner på 
øya Büyükada for å feire henne. I løpet av to korte 
dager avsløres en historie om kjærlighet og brutte 
løfter, om mennesker som lyver både for hverandre 
og for seg selv, og et land som altfor lenge har 
fornektet sin egen voldelige historie. Mange vet 
noe, men det er tilsynelatende ingen som vet alt. 
Hvor lenge kan en familie undertrykke historien før 
sannheten begynner å boble til overflaten?

Defne Suman har skrevet en rekke medrivende 
og aktuelle romaner fra dagens Tyrkia. Hun skriver 
levende om sensur og sannhet, om kjærlighet og 
om hvordan det tyrkiske folket er med på å forme 
og fornekte en felles historie.

«Suman skildrer et såret land med forståelse 
og åpent hjerte ... Hun utfordrer fastlåste 
tankesett og forteller samtidig en vakker 

historie.» YENI DÜZEN 

«De rike skildringene av omgivelsene er en 
annen sterk bestanddel av romanen. Skjulte 
hjørner av Istanbul, den vakre øya Büyükada 

og fjellene langs svartehavskysten er alle 
mesterlig beskrevet.» HÜRRIET  

Ny pocket
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Putins troll
Jessikka Aro

ISBN 978-82-8238-251-9 • innb. • Kr 379
ISBN 978-82-8238-252-6 • ebok • Kr 279
Oversatt av Lene Stokseth 
okt 2022

Putins troll er en thriller fra virkeligheten. Da 
journalist Jessikka Aro avslører hvordan Russland 
fører informasjonskrig mot Vesten, blir hun selv 
angrepet og må flykte fra landet sitt.

Putins troll er rystende lesning om hvordan 
Russland kriger mot demokratiske land på 
nettet. Boka er er særlig interessant i lys av 
krigen i Ukraina.

Russlands informasjonskrig mot den 
demokratiske verden

«Denne urovekkende studien gjør en fantastisk 
jobb med å skildre Russlands propagandamaskin i 

aksjon.» PUBLISHERS WEEKLY 

«Gjennom denne boka avslører Aro Russlands 
lumske ikke-militære taktikk og utbredte propaganda 
rettet mot sivile – strategier som ble brukt flere tiår 

tidligere både i Nazi-Tyskland og Sovjetunionen
for å få kontroll over innbyggernes sinn.»

KIRKUS REVIEW

Jessikka Aro fletter sammen sin egen dramatiske 
historie sammen med beretninger fra andre 
internasjonalt kjente kritikere av Kreml, som 
forteller om hvordan de blir angrepet av Kreml. 
Blant de som deler sine historier, finner vi også tre 
norske journalister. Putins troll er banebrytende 
i måten individene og organisasjonen bak Kremls 
psykologiske krigføring avsløres.

Jessikka Aro er en prisbelønt reporter i YLE, det 
finske kringkastingsselskapet, som spesialiserer 
seg på Russland, ekstremisme og informasjons-
krigsføring. På grunn av hennes undersøkelser om 
pro-Kremls sosiale media-troll og deres innflytelse 
ble hun og er fortsatt målet for hatkampanjer på 
nettet. I 2019 ble Jessikka tildelt det amerikanske 
utenriksdepartementets International Women 
of Courage-prisen, men prisen ble på mystisk vis 
trukket tilbake av Trump-administrasjonen. 
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A B

Høyrepopulistiske partier dukket raskt opp i mange 
europeiske land, blant annet Østerrike, Frankrike, 
Tyskland, Italia, Spania, Danmark, Finland, Sverige, 
Estland og Slovenia. I Polen og Ungarn har 
høyrepopulistiske partier kommet til makten, med 
Jarosław Kaczyńskis (f. 1949) Lov og rettferdighet og 
Viktor Orbáns (f. 1963) Fidesz. Høyrepopulister har 
også kommet til makten i Tyrkia, India, Brasil og 
andre steder.

Men de mest overraskende 
utslagene av høyrepopulisme 
opplevde vi i 2016, i form av to store 
sjokk: at Donald Trump ble president 
i USA og at britene valgte å forlate EU.

Trump vant valget på en sterkt antiglobalistisk plattform 
der han lovet å «gjøre Amerika stort igjen» ved å redusere 
innvandringen, iverksette en proteksjonistisk økonomisk 
politikk og trekke seg ut av internasjonale forpliktelser. I 
valgkampen demoniserte han mexicanske innvandrere, 
muslimske flyktninger og andre rasemessige og etniske 
minoriteter. Hans impulsive og frittalende kampanjestil gjorde 
ham til «en mann av folket», på tross av at han er milliardær.

Høyrepopulistene fremstiller globali-
seringen som en verdensom-
spennende konspirasjon mot 
nasjonal identitet, vestlig kultur eller 
hvite mennesker, og mener løsningen 
ligger i «avglobalisering», gjennom 
strammere grenseregler og 
immigrasjonsstans. De beskriver en 
kulturkløft mellom den nasjonale, 
etniske, religiøse eller kulturelle 
identiteten til «folket» og utgrupper, 
som innvandrere eller flyktninger, 
som de sier utgjør en trussel mot den 
rådende kulturen.

Venstrepopulistene, derimot, fremstiller globali-
seringen som bankfolk og finanselite mot 
«folket» og foreslår løsninger som å reforhandle 
innstrammingstiltak og øke de offentlige utgiftene. 
De beskriver en økonomisk kløft mellom elitene, 
som kontrollerer økonomien, og de lavere 
inntektsgruppene, som mangler tilgang til makt. 
Som antiglobaliseringsbevegelsen er de ikke imot 
globalisering i seg selv, men mot dagens form for 
nyliberal globalisering. Underforstått ønsker de en 
alternativ form for globalisering, selv om de ved valg 
legger mest vekt på progressiv nasjonal politikk.

A Politisk satire på en flåte under 
karnevalet Rosenmontag i 
Düsseldorf i Tyskland i 2018, 
med digre marionettedukker 
som skal forestille de 
«høyreekstreme diktatorene» 
Viktor Orbán (til høyre) og 
Jarosław Kaczyński  
(til venstre).

B Møte mellom to 
høyrepopulistiske ledere: 
Brasils Jair Bolsonaro (til 
venstre) håndhilser på Indias 
Narendra Modi (høyre) i New 
Delhi i 2020. 

Blant de 

høyrepopulistiske 

partiene i Europa 

er det østerrikske 

frihetspartiet, FPÖ 

(Østerrike), Nasjonal 

samling, RN (Frankrike), 

Alternativ for Tyskland, 

AfD (Tyskland), Lega 

(Italia), Vox (Spania), 

United Kingdom 

Independence Party, 

UKIP (Storbritannia), 

Dansk Folkeparti 

(Danmark), 

Sannfinnene (Finland), 

Sverigedemokraterne 

(Sverige), Estlands 

konservative folkeparti, 

EKRE (Estland), 

Slovenias demokratiske 

parti, SDS (Slovenia), Lov 

og rettferdighet (Polen) 

og Fidesz (Ungarn).9
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A

B

I de senere årene har 
en rekke eksperter og 
kommentatorer, som 
Michael O’Sullivan, 
Stephen D. King, 
John Ralston Saul og 
Antimo Verde, hevdet at 
globaliseringens tid er over.

De peker på fremveksten av populistiske 
politikere, som Donald Trump (f. 1946) og 
Viktor Orbán (f. 1963), som legger skylden 
for sine respektive lands problemer på 
globaliseringen og lover å bygge gjerder og 
tollbarrierer som skal holde utenlandske 
personer og varer ute – i de senere årene også 
«utenlandske» virus. Selv før vi ble rammet av 
covid-19, hadde nivået på verdenshandelen 
begynt å synke, sier de, og mener det brå fallet 
i internasjonal handel, reisevirksomhet og 
turisme som oppsto som respons på pandemien, 
var enda et skritt i denne retningen. De påstår at 
verden er på vei mot en ny fase med 
nasjonalisme, rasisme og muligens også krig.

Kan globalisering lykkes? Det 
spørsmålet stiller både makthavere 
og vanlige folk seg nå som verden 
ser ut til å stå foran enorme 
omveltninger.

Vil globaliseringen fortsette i kjølvannet av koronapandemien, 
eller er vi på vei inn i en ny periode med nasjonalisme? Er 
globalisering bra? Og hvis den er det, hvem er den da bra for? 
Hva er sammenhengen mellom globalisering og økonomiske 
forskjeller, pandemier og klimaendringer? Hva vil det si at 
globalisering lykkes? Består vellykket globalisering i at dagens 
prosesser bare fortsetter til de når et slags stabilt endepunkt, 
eller må selve globaliseringens natur endres radikalt?

Dette er store og viktige spørsmål. 
Globaliseringen påvirker livet til så godt 
som alle på denne kloden. Derfor er 
spørsmålene rundt globaliseringens 
fremtid også viktige for oss alle.

A Gatekunst i Lisboa, 
skapt av kunstnerne Blu 
og Os Gêmeos, viser en 
forretningsmann kronet med 
logoene til internasjonale 
oljeselskaper. Han holder 
jorden i hånden og suger ut 
av den gjennom et sugerør.

B Under koronapandemien 
prøvde den amerikanske 
presidenten Donald Trump 
å oppildne til nasjonalisme 
og fremmedfrykt ved å 
beskrive det nye viruset 
som «kinesisk».

8

ISBN 978-82-8238-243-4
Oversatt av Inger Sverreson Holmes
Kr 249 • 2022

Kan globalisering lykkes?
Dena Freeman

Har demokratiet og nasjonalstatene blitt varig 
svekket av global finans, ugjennomsiktige former 
for global styring og multinasjonale selskapers 
makt? Kan den enorme økningen i sosial og 
økonomisk ulikhet reverseres? Kan globaliseringen 
demokratiseres?

Forfatter Dena Freeman er tilknyttet Institutt 
for antropologi ved London School of Economics 
and Political Science.

Den nye kunnskapsserien Store spørsmål ser på 
vår tids store spørsmål med nye øyne. Den unike, 
visuelle tilnærmingsmåten og intelligent utformede 
teksten gjør komplekse begreper enkle å forstå og 
gir deg det du trenger for å delta i diskusjoner.  

En innføring for det 21. århundre

Store spørsmål
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Denne boken ser nærmere på betydningen av kjønn 
ved å utforske forskjellige kjønnsoppfatninger og 
-praksiser. Vi skal se at spørsmålet «hva er kjønn?» 
ikke er helt enkelt. I denne boken viser for eksempel 
begrepet biologisk kjønn stort sett til biologiske 
kjennetegn, mens sosialt kjønn tar utgangspunkt  
i sosiale og kulturelle faktorer.
 

Forholdet mellom biologisk 
kjønn og sosialt kjønn er 
komplekst, og det finnes 
faktisk flere måter å forstå 
kjønn på. 

 
Noen går ut fra at kjønn bestemmes av 
biologiske, reproduktive kjennetegn – altså at 
de fysiske, hormonelle og kromosommessige 
forskjellene definitivt skiller mann fra kvinne. 
For andre er kjønn et uttrykk for sosiale normer 
– en kombinasjon av adferdsmåtene, rollene og 
forventningene et samfunn går ut fra når det 
definerer kvinner og menn. Mange ser på kjønn 

som en kombinasjon av disse biologiske og 
sosiale faktorene. Men i dag sier stadig flere 
mennesker at kjønn ikke ligger innebygd i oss, 
og at det kan forstås og uttrykkes på mang-
foldige måter.

I tillegg har forskningen til blant andre Anne Fausto-Sterling  
(født i 1944) og Cordelia Fine (født i 1975) vist at noen av de  
fysiske og fysiologiske forskjellene mellom kjønnene ikke er  
like åpenbare som vi kunne tro, og at kjønn kan forstås som  
noe foranderlig eller formbart. For å si det på en annen måte  
kan man tenke på kjønn som flytende eller i bevegelse.

Ideen om kjønn som  
flytende eller i 
bevegelse antyder at 
kjønn ikke fastsettes 
av biologi, men endrer 
seg i tråd med sosiale, 
kulturelle og individuelle 
preferanser. 

B

A

A De tradisjonelle kjønns- 
rollene i kjernefamilien  
blir representert i en  
Nestlé-reklame fra 
1960-årene.

B Transkvinner poserer  
på et hotellrom i  
San Francisco i  
California i 1981.  
Til tross for økende 
anerkjennelse av 
transpersoner ble de 
sykeliggjort og  
klassifisert som  
mennesker med 
«kjønnsidentitets-
forstyrrelser» av  
American Psychiatric 
Association i 1980.

1
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Kjønn er ikke bare knyttet til de andre kulturelle og strukturelle 
faktorene i samfunnet, men er også tett forbundet med det 
patriarkalske systemet. Begrepet patriarkat ble videreutviklet fra 
den opprinnelige betydningen av ordet av feministiske forfattere som 
Sylvia Walby (født i 1953) i Theorizing Patriarchy (1990) til å omfatte 
sosiale systemer der menn utnytter kvinner. Walby skriver fra et 
sosiologisk perspektiv og legger frem seks beslektede kjennetegn 
for et patriarkat: 1) Staten: Kvinner har mindre formell makt og 
representasjon i styret av landet. 2) Hjemmet: Kvinner har størst 
ansvar for husarbeidet og omsorgen for barna. 3) Vold: Kvinner har 
større sannsynlighet for å bli mishandlet. 4) Lønnsarbeid: Kvinner 
får som regel dårligere betalt enn menn. 5) Seksualitet: Kvinners 
seksualitet blir i stor grad negativt behandlet. 6) Kultur: Kvinner blir 
oftere fremstilt på en misvisende måte i mediene og populærkulturen. 
Walby hevder at disse elementene av mannlig dominans er tydelige å 
se i «forskjellige former i forskjellige kulturer til forskjellige tider». 

I denne boken skal vi granske kjønn fra 
mange ulike vinkler og forsøke å utforske de 
forskjellige definisjonene av kjønn og i hvor 
stor grad man kan regne kjønnsidentitet 
som flytende eller i bevegelse. 

Det første kapitlet ser nærmere på hvordan kjønn er  
blitt oppfattet som et sosialt uttrykk for biologiske 
kjensgjerninger i forskjellige kulturer gjennom historien. 
I andre kapittel skal vi se på kjønn som sosial 
konstruksjon og sosiale endringers innvirkning på 
kjønnsuttrykk. Det tredje kapitlet utforsker en rekke 
praksiser som ligger på tvers, mellom eller utenfor de 
binære kategoriene kvinne og mann, og kulminerer i 
oppfatningen av kjønn som flytende. 

I tillegg til å se på kjønn som en sosial 
struktur som kan skape ulikheter og 
begrense muligheter, setter denne boken 
søkelyset på kjønnet aktørskap – det 
handlingsrommet vi har til å utøve kjønn 
innenfor eller på tross av denne strukturen.

Det fjerde kapitlet ser på noen av måtene folk 
utfordrer kjønnsstrukturene på. Det vurderer 
hvordan vi, som enkeltpersoner og sosiale 
grupper, kan stille spørsmål ved kjønnede 
prosesser for å skape alternative oppfatninger 
av og praksiser for kjønn. 

Patriarkat refererte opprinnelig til et 

samfunn eller styresett ledet av menn, der 

eiendom gikk i arv på mannens side og 

den eldste mannen var familiens overhode. 

Nå brukes begrepet om et sosialt system 

der menn har mer makt enn kvinner.

A/B   «In a Parallel Universe» av Eli Rezkallah er 
  en samling konstruerte bilder gjenskapt med 
  utgangspunkt i virkelige reklamer fra 1950- og 
  1960-årene. Serien bruker rollespill som utfordrer 
  vår tids kjønnsdiskriminering på en humoristisk 

Aktørskap er et menneskes eller en 

gruppes evne til å handle selvstendig 

eller gjøre valg, altså muligheten til å 

velge å handle på en spesiell måte og 

gjennomføre det de velger å gjøre.

måte. Rezkallah ble inspirert til å skape dette 
verket da han «hørte onklene sine si at det er 
best at kvinner lager mat, tar seg av kjøkkenet 
og utfører ‘de kvinnelige pliktene sine’». 

A

B

Store spørsmål  Sally Hines

Er kjønn 
flytende?
En innføring for det 21. århundre

Over 160 illustrasjoner

Oversatt av Lene Stokseth

9

ISBN 978-82-8238-244-1
Oversatt av Lene Stokseth
Kr 249 • 2022

Er kjønn flytende?
Sally Hines

En innføring for det 21. århundre

Når vi blir født, får vi tildelt et biologisk kjønn 
med utgangspunkt i vår fysiologi. Men hvorfor er 
det slik at noen føler så sterk motsetning mellom 
sitt biologiske kjønn og sin indre identitet? Denne 
innsiktsfulle boka evaluerer forbindelsen mellom 
kjønn, psykologi og kultur, og avslører hvordan 
holdninger til kjønn har utviklet seg gjennom 
århundrene. 

Sally Hines er førsteamanuensis i sosiologi og 
kjønnsstudier ved Universitetet i Leeds.

Den nye kunnskapsserien Store spørsmål ser på 
vår tids store spørsmål med nye øyne. Den unike, 
visuelle tilnærmingsmåten og intelligent utformede 
teksten gjør komplekse begreper enkle å forstå og 
gir deg det du trenger for å delta i diskusjoner.  

Store spørsmål
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Huset i Damaskus

Sykkeleventyret

Diana Darke

Ishbel Holmes

ISBN 978-82-8238-228-1 • pocket • Kr 199
ISBN 978-82-8238-207-6 • innb. • Kr 369
ISBN 978-82-8238-217-5 • ebok • Kr 269
Oversatt av Lene Stokseth

ISBN 978-82-8238-208-3
Oversatt av Kari Engen
Kr 269

550 kilometer gjennom Tyrkia med en 
gatehund på styret

En fortelling om Syria

Ishbel Holmes har tråkket seg gjennom Europa, 
alene på en nedlesset sykkel. En gatehund får 
henne til å stoppe opp på en landevei i Tyrkia. Da 
hun ser hvordan hunden blir angrepet av de andre 
gatehundene, klarer ikke Ishbel å la være – hun må 
redde Lucy. Med den skadde hunden legger hun ut 
på en strabasiøs reise mot et dyrepensjonat som 
ligger flere hundre kilometer unna.

En inspirerende historie fra virkeligheten, om å 
klare seg selv i en farefull verden, og om uventede 
vennskap som forandrer alt.

«Rørende sommerlesning.» 
TARA

Diana Darke kjøper et verneverdig hus i 
gamlebyen i Damaskus. Gjennom huskjøpet får 
hun nye venner og innsikt i hvordan livet leves i 
Syria. Da opprøret blusser opp, tilbyr hun venner 
å bruke huset som tilfluktssted og gjennom dem 
følger hun livet på innsiden av krigen.

«Det frister stort å besøke stedene,
møte menneskene og dykke ned i arabisk

kunst, filosofi og arkitektur.»
ELLEN ENGELSTAD, KLASSEKAMPEN

Huset i Damaskus er en medrivende og begivenhets-
rik fortelling med et unikt, personlig og velinformert 
blikk på Syria.
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Bazaar
Sabrina Ghayour

ISBN 978-8238-250-2
Oversatt av Lisbeth Kristoffersen
Kr 399 • okt 2022

Bazaar er en fargerik og smakfull feiring av 
grønnsaksretter laget for å passe til enhver 
anledning og smak. Oppskriftene utnytter 
overfloden av varierte smaker fra Midtøsten: 
fra krydder og urter til korn og belgfrukter, 
kombinert med mengder av friske grønnsaker 
og frukt. Her er smaksdybde og fylde som vil 
overbevise selv den mest hardbarka kjøtteter.   

Sabrina Ghayour er inspirert av Midtøstens 
rike matkultur og lager alltid mat med den 
hensikt at det skal være enkelt å lage: mest 
mulig smak, minst mulig styr er målsetningen 
hennes. Hun bygde opp sitt ry som kokk 
gjennom den populære matklubben Sabrinas 
Kitchen i London og er blitt den man går 
til i Storbritannia for kunnskap om mat, 
oppskrifter og ingredienser fra Midtøsten. 

De beste vegetaroppskriftene 
fra bestselgerforfatteren av Persiana  

63    /   S O U P S & B O W L C O M F O R T

R I C E  & V E G E TA B L E  A A S H
W I T H P U Y L E N T I L S 

To say that aash is merely a soup would be underselling it – this hearty staple of Persian cuisine is 
much more than that. Always herb-based, there are many varieties: some with meat, some without, 

some with barley, rice, tomato or pomegranate molasses… all equally delicious. Aash is the best comfort 
food on a cold day, and virtuous enough to be the perfect meal all year round. This is my Western 

version, but it is still every bit as delicious.

Place a large saucepan over a medium heat. Pour in enough olive oil to coat 
the base of the pan. Add the onion and cook for a few minutes until softened 
and translucent, without browning. 

Add the fresh herbs and cook them down for a few minutes until they are 
completely wilted and resemble cooked spinach. Stir in the garlic and cook 
for a few more minutes until soft and translucent without browning. 

Mix the tamarind, paprika, tomato purée and butter into the pan, stir 
everything together well, then add the flour and mix well. Fry for a few 
minutes, then pour in the stock and the cold water, and season with a 
generous amount of salt and pepper. 

Bring the contents of the saucepan to a rolling boil, then stir in the rice and  
Puy lentils. Reduce the heat and simmer, without a lid, for 25–30 minutes, 
or until the rice and lentils are cooked. If the soup seems too thick, 
add boiling water (up to 300ml), a little at a time, until you reach your 
desired consistency. Taste and adjust the seasoning as desired, then serve 
immediately (it will continue to absorb more liquid if left to sit), with the  
dill and sliced spring onions scattered on top.

olive oil, for frying
2 large white onions, finely chopped
100g flat leaf parsley, finely chopped
100g fresh coriander, finely chopped
5 large garlic cloves, crushed
3 teaspoons unsweetened tamarind paste 
2 teaspoons paprika
3 tablespoons tomato purée
75g butter
1 heaped tablespoon plain flour
1 litre vegetable stock 
1 litre cold water 
100g basmati rice
100g uncooked Puy lentils
Maldon sea salt flakes and freshly 

ground black pepper

To garnish
1 small packet (about 30g) of dill,  

finely chopped 
1 bunch of spring onions, thinly sliced

S E R V E S 6–8

78    /   P I E S ,  B R E A D S & PA S T R I E S

R O A S T  V E G E TA B L E  B A S T I L L A
Bastilla is traditionally a celebratory Moroccan dish made with pigeon, but I've made this with leftover 
roasted vegetables – which is how this version was born. You can pretty much throw anything together  

with Moroccan spices, dried fruits and nuts and turn it into something beautiful, so this makes  
an impressive centrepiece – yet ridiculously easy to make.

Preheat the oven to 220ºC (200ºC fan), Gas Mark 7. Line your 2 largest 
baking trays with baking paper.

Mix all the spices and garlic granules together in a bowl. Put the vegetables 
into a large mixing bowl. Sprinkle over the spice blend, drizzle liberally with 
olive oil and season generously with salt and pepper, then use your hands 
to mix until the vegetables are well coated. Divide the mixture between 
the 2 prepared trays and roast for about 45 minutes, opening the oven door 
halfway through the cooking time to allow the steam to escape. Once the 
edges of the vegetables start to brown, remove the trays from the oven and 
allow the vegetables to cool. At this point you can refrigerate the vegetables 
to use later.

Roughly chop the cooled root vegetables and put them into a large mixing 
bowl along with the nuts, dried apricots, parsley, honey and lemon zest 
and juice. Add a generous extra seasoning of salt and mix well using a large 
spoon, ensuring you don’t mash the vegetables too much (but mashing 
them a little is actually quite nice!)

Preheat the oven to 220ºC (200ºC fan), Gas Mark 7. Line the largest baking 
tray you have with baking paper. 

Select a large frying pan, about 26cm in diameter. Line the pan with a pastry 
sheet, leaving the end overhanging (you need plenty of overhang to be able 
to fold this over the top of the filling), then lay the remaining pastry sheets 
on top in a clockwise direction. Tip the filling mixture into the centre and 
flatten it out to make a firm disc. Fold the overhanging pastry over the filling 
and brush the pastry with the melted butter to seal the pastry together. 

Place the prepared baking tray upside-down over the pan and invert the 
bastilla on to the tray. Brush the top of the pastry with the beaten egg.  
Bake for 25–30 minutes, or until golden brown. Serve immediately.

1 teaspoon cayenne pepper
2 teaspoons ground cinnamon
2 teaspoons turmeric 
2 teaspoons ground cumin
2 teaspoons garlic granules
750g celeriac, peeled and cut into 

2.5cm cubes 
750g butternut squash, peeled, 

deseeded and cut into 2.5cm cubes
500g carrots, peeled and cut into 

2.5cm chunks
500g parsnips, peeled and cut into 

2.5cm chunks
olive oil
50g flaked almonds
50g pine nuts
100g ready-to-eat dried apricots, 

roughly chopped
50g flat leaf parsley, finely chopped
4 tablespoons clear honey
finely grated zest and juice of 1 unwaxed 

lemon
6 sheets of filo pastry (each about  

48 x 25cm)
75g butter, melted
1 egg, beaten
Maldon sea salt flakes and freshly 

ground black pepper

S E R V E S 6–8

19    /    L I G H T B I T E S & S H A R I N G P L AT E S

C H I C K P E A  & V E G E TA B L E  KO F TA S
W I T H TA H I N I  S AU C E 

As someone already had the idea of inventing falafel wraps, I came up with this lighter version, which is 
absolutely delicious, packs in the vegetables and can easily be adapted to suit whatever you have in the fridge. 

With all the appeal of an indulgent kebab, these koftas are incredibly moreish on their own with  
a drizzle of tahini sauce on top.

Drain both cans of chickpeas, place the chickpeas into a large mixing bowl 
and use a potato masher or the end of a rolling pin to mash them. Add all  
the remaining kofta ingredients, except the oil, and using your hands pummel 
or pound (which is what the word ‘kofta’ means in Persian) into a sticky, 
even mixture. Refrigerate the mixture while you make the tahini sauce.

To make the tahini sauce, combine the ingredients in a jug. Add just 
enough warm water to loosen the mixture to a thick pouring cream 
consistency. Set aside.

Pour enough vegetable oil into a large, deep frying pan or saucepan to 
fill to a depth of about 2.5cm. Heat the oil over a medium-high heat and 
bring to frying temperature (add a pinch of the kofta mixture: if it sizzles 
immediately, the oil is hot enough). Line a tray with a double layer of 
kitchen paper.

When the oil is ready for frying, scoop up a rounded dessertspoonful  
of the kofta mixture and use the edges of the bowl to smooth it a little. 
Lower it carefully into the hot oil. Repeat with the remaining mixture, 
but do not overcrowd the pan – fry in batches to avoid reducing the 
temperature of the oil. Fry the koftas for a couple of minutes on each  
side, or until deep golden brown, then remove them from the pan using  
a slotted spoon and transfer to the paper-lined tray to drain.

Serve 3 koftas in each tortilla wrap with a good drizzle of the tahini sauce, 
some rocket leaves, some sliced red onion and a final flourish of the 
reserved coriander.

2 x 400g cans chickpeas
3 fat garlic cloves, crushed 
1 carrot, peeled and grated
1 sweet potato (about 300g), grated 

with the skin left on
1 small packet (about 30g) of fresh 

coriander, finely chopped (reserve  
a handful to serve)

4 spring onions, finely sliced 
1 teaspoon turmeric
1 teaspoon ground cumin
1 teaspoon ground cinnamon
1 teaspoon chilli flakes
4 tablespoons chickpea (gram) flour
1 egg
generous amount of Maldon sea salt 

flakes and freshly ground black pepper
vegetable oil, for frying

For the tahini sauce
150g Greek yogurt
1 garlic clove, crushed
2 teaspoons ground coriander 
3 tablespoons thick tahini
juice of ½ lemon
generous amount of Maldon sea salt 

flakes and freshly ground black pepper

To serve
6 tortilla wraps
few handfuls of rocket leaves
1 red onion, halved and thinly sliced

M A K E S 18–20
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Lekkert

Persiana

Sabrina Ghayour

Sabrina Ghayour

Nye, fantastiske smaker fra Midtøsten og Persia fra 
Sabrina Ghayour. Lekkert er delt i kapitler som 
«Smeltedigelen» og «Tradisjoner med en vri», og 
inneholder mer enn hundre enkle oppskrifter, som 
du kan kose deg med til både hverdag og fest.

«Sabrina Ghayours særegne oppskrifter fra 
Midtøsten er hundre prosent god smak uten stress 

  – det gjør meg veldig, veldig lykkelig.»
NIGELLA LAWSON

Med Persiana tar Sabrina Ghayour deg med til 
en kulinarisk oppdagelsesreise til en verden full 
av varme og intense aromaer og smaker. Med en 
moderne vri på tradisjonelle vegetar- og kjøttretter 
har Sabrina skapt hundre uimotståelige oppskrifter 
inspirert av persisk, tyrkisk og arabisk matkultur.

«En umiddelbar klassiker.»
OBSERVER FOOD MONTHLY 

ISBN 978-82-8238-232-8
Oversatt av Lene Stokseth
Kr 399

ISBN 978-82-8238-219-9
Oversatt av Lene Stokseth
Kr 399

Enkle hverdagsretter

Oppskrifter fra Midtøsten og 
middelhavsområdet



ROMANER FOR BARN
OG UNGDOM
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Radio Popov
Anja Portin

ISBN 978-828-8238-239-7 • innb. • Kr 269
ISBN 978-828-8238-240-3 • ebok • Kr 169
Illustrert av Miila Westin
Oversatt av Mikael Holmberg
8-12 år • 2022

Ni år gamle Alfred bor så godt som alene. Hans 
mor har forsvunnet for lenge siden og faren ser
ikke alltid ut til å huske at Alfred finnes. En natt
oppdager Alfred øm-ørede Amanda som legger
ting i brevsprekken – ikke bare aviser, men epler,
ullsokker og smørbrød. Dermed begynner et
eventyr som forandrer alt.

Hjemme hos Amanda finner Alfred en gammel 
radiosender og begynner å lage en hemmelig, 
nattlig radiosending for alle de andre glemte 
barna i byen. Men kan Amanda og Alfred hjelpe 
barna, og hva vil faren til Alfred gjøre når han 
legger merke til at sønnen er borte?
Og hvem er egentlig de øm-ørede?

Noen historier starter med et stort pang. Radio 
Popov starter med at noen bestemmer seg for at 
de vil finne ut om det er bedre å sove på gulvet i 
gangen enn i sengen.

Anja Portin vant Finlandia Junior-prisen med 
Radio Popov i 2020.

«Den er original på en snedig måte og samtidig
på høyde med gamle barnebokklassikere.»

LINE HARR SKAGESTAD, BARNEBOKKRITIKK

«Radio Popov er en velstrukturert
og psykologisk innsiktsfull roman 

med et pageturning plot.»
DEMOKRAATTI
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Line siger det ud over hele klassen. “Det er dejligt, 
at I er blevet så gode venner, men hvis I ikke kan 
fi nde ud af at være stille, når jeg siger noget, så bli-
ver jeg altså nødt til at skille jer ad.” 

Vi kniber begge to læberne helt tæt sammen og 
forsøger at være stille. Ingen af os vil risikere, at 
vi bliver fl yttet væk fra hinanden. Nu har vi det lige 
så sjovt.

23
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Mille og Mille tar kaka
Anne Sofie Hammer og Sofie Lind Mesterton

Første dag i 4. klasse komme det en ny jente i 
klassen. Hun har krøllete hår og overbitt og så
heter hun Mille. Hun blir bedt om å sette seg ved 
siden av Mille, ja de heter det samme! De to
jentene heter ikke bare det samme, de har også 
akkurat den samme humoren. Noen ganger 
trenger de bare å se på hverandre, så bobler 
latteren opp i begge to.

Men en dag tuller de med storebroren til en 
av dem, og ved et uhell ødelegger de forholdet 
mellom ham og den hemmelige kjæresten. Han 
blir dypt ulykkelig, og de to venninnene får det 
travelt med å bringe kjærestene sammen igjen 
uten at de avsløres.

En bok om å få en bestevenn,
som får ideene dine til å poppe 
som popkorn og latteren til å 
sprute ut av både nese og munn!

«Boblende og utrolig morsom bok ... Vi 
ELSKER boka! Måtte det bli mange flere 

Mille-bøker!» BØRNENES BØGER

«Dumt, morsomt og sprøtt ... Kan bli en 
landeplage.» BOGOPLEVELSEN

«Virkelig god start på det som bare kan
være en fantastisk serie.»

DANSK BIBLIOTEKSENTRAL

ISBN 978-82-8238-242-7
Oversatt av Nina Aspen
9-12 år • Kr 249 • sep 2022
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Arvingene De udødlige

Hekseknute-serien

GA
RE

TH
 P.

 JO
NE

S

Johan Rundberg

ISBN 978-82-8238-120-8 • pocket • Kr 149
ISBN 978-82-8238-064-5 • innb. • Kr 249
Oversatt av Jørn Roeim
9-13 år

ISBN 978-82-8238-227-4 • pocket • Kr 169
ISBN 978-82-8238-221-2 • innb. • Kr 269
Oversatt av Jørn Roeim
10-14 år

Hekseknuten 3
ISBN 978-82-8238-206-9 • innb.
Oversatt av Morten Hansen
9-13 år • Kr 249

Hekseknuten 1
ISBN 978-82-8238-194-9 • pocket • kr 149
ISBN 978-82-8238-179-6 • innb. • kr 249
Oversatt av Jonas Bjarkøy
9-13 år

Hekseknuten 2
ISBN 978-82-8238-193-2 • innb.
Oversatt av Jonas Bjarkøy
9-13 år • Kr 249

Gjenferdets stemme

Keiserens grav

Skyggenes øy
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Hesteguttene

Jeg håper noen kan høre meg

Johan Ehn

Alice Oseman

ISBN 978-82-8238-225-0 • innb. • Kr 329
ISBN 978-82-8238-229-8 • ebok • Kr 229
Oversatt av Morten Hansen
14 år +

ISBN 978-82-8238-182-6 • pocket • kr 169
ISBN 978-82-8238-158-1 • innb. • kr 299
Oversatt av Tonje Røed
14 år +

ISBN 978-82-8238-124-6 • innb. 
Oversatt av Heidi Sævareid
12 år + • kr 299

Hesteguttene er en helt unik leseropplevelse. Johan 
Ehn gir stemme til flere ulike karakterer, to unge menn 
som lever i mellomkrigsårene og en som lever i vår tid. 
Han vever stemmene sammen på en utsøkt måte.
I bunn ligger en vakker, men brutal kjærlighetshistorie 
som tvinger frem erkjennelser om kjærlighetens vilkår
i vår egen tid.

Johan Ehn er svensk forfatter og skuespiller. 
For Hesteguttene ble han nominert til Nordisk 
Råds litteraturpris og tildelt den ærefulle Nils 
Holgerssonplaketten. Hesteguttene var også nominert 
til Storytel Awards.

«Mot slutten av romanen serverer Ehn oss i tillegg en 
overraskende vending, som forteller alt man behøver å 
vite om kjærlighetens kraft, og viljen til å ofre seg for 

den man elsker.» JOAKIM KJØRSVIK, KLASSEKAMPEN

«En sterk vinnerkandidat, mener jeg.»  
ANNE CATHRINE STRAUME, NRK

Skrevet av Alice Oseman, suksessforfatteren av 
bøkene bak Netflix-serien Heartstopper.

Frances har alltid vært den perfekte som ofrer alt på 
veien mot eliteuniversitet. Men da Frances møter
Aled, det sjenerte geniet bak favorittpodkasten hennes, 
opplever hun for første gang ekte vennskap og forstår 
hvem hun egentlig er innerst inne. Hemmeligheten om 
hvem som står bak podkasten, avsløres, og den skjøre 
tilliten mellom dem brytes. Fanget mellom hvem hun 
var og hvem hun lengter etter å være, faller Frances 
drømmer sammen. Hun er kvalt av skyldfølelse og vet 
at hun må konfrontere fortiden sin. 

Solospill
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Skumring-serien

Jegeren
Tor Arve Røssland

Bestevennen til Erik er blitt nynazist. Planen 
er å infiltrere det hatefulle miljøet og få ham
ut. Men handlingene deres blir stadig mer 
voldelige.  Hvor langt er han villig til å gå for 
redde vennen sin? 

Jegeren er den frittstående fortellingen 
om kompisen Erik som tysta til politiet og 
avverga et stort terrorangrep.

Skumring-serien er et lettlest alternativ for 
ungdom. Bøkene er spennende med historier
som engasjerer. Serien er utviklet med støtte 
fra Leser søker bok og er tilpasset lesere med
lesevansker.

Skumring-serien

ISBN 978-82-8238-233-5 • innb. • Kr 249
ISBN 978-82-8238-234-2 • ebok • Kr 129
13 år +

Ingelin Røssland  
ISBN 978-82-8238-173-4

Ingeborg Arvola  
ISBN 978-82-8238-129-1

Tor Arve Røssland
ISBN 978-82-8238-174-1

Tor Arve Røssland
ISBN 978-82-8238102-4

13 år + • kr 249

Tor Arve Røssland  
ISBN 978-82-8238-038-6

Widar Aspeli  
ISBN 978-82-8238-090-4

Widar Aspeli
ISBN 978-82-8238-037-9

Jon Ewo 
ISBN 978-82-8238-062-1

Jon Rwo
ISBN 978-82-8238-044-7

Hevner

Snatch PsykoRyktet

Gamer NoiaDronen

Rottereir Respekt



FAKTABØKER FOR
BARN
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Vi er ikke skumle dyr
Sophie Corrigan

ISBN 978-82-8238-248-9
Oversatt av Heidi Sævareid
8 år + • Kr 299 • sep 2022

Gjør deg klar for å møte fornærmede dyr fra 
hele verden som har fått et ufortjente dårlig 
rykte av oss mennesker.

Vi har alle et bestemt vesen som får huden 
vår til å krible og som gir oss frysninger: 
Edderkopper som får oss til å skrike, mus 
som får oss til å hoppe oppå møbler, eller 
flaggermus som får oss til å grøsse ved tanken 
på at de flagrer rundt i håret vårt.  

Men hva har disse dyrene gjort 
for å fortjene et så dårlig 
rykte? Mesteparten av 
tiden er det mennesker 
som har sagt at de er 
skumle, farlige, og til og 
med ekle. Nå er de kommet for 
å ta et oppgjør med de dårlige 
ryktene en gang for alle!

Med lattermilde illustrasjoner fra Sophie Corrigan 
avsløres sannheten om de ulike dyrene. Med en herlig 
tekst som får deg til å fnise og en lærerik faktaboks om 
hvert dyr, er dette den perfekte introduksjonen til 30 
store og små dyr som ikke er så skumle i det hele tatt! 

«Den ufine, anarkistiske sjarmen 
til denne boka og dens nådeløse 

oppstemthet for de mindre elskede 
dyrene vil utvilsomt få barna til

å lese boka igjen og igjen.»
BBC WILDLIFE MAGAZINE 
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Den store fotballboka
Mundial

ISBN 978-82-8238-224-3
Illustrert av Damien Weighill
Oversatt av Marte Stokseth og Lene Stokseth 
6-100 år • Kr 339

En fantastisk gave til den fotballinteresserte. 
Med Den store fotballboka får du svar på 
hvorfor hele verden elsker fotball!

Bli med inn i fotballens fantastiske verden, 
og lær alt du trenger å vite om hele verdens 
favorittsport. I denne unike boka får du 
møte tidenes råeste fotballspillere, de beste 
lagene og de mest legendariske trenerne. 
Du kan lese om de største og utroligste 
stadioner og de smarteste taktikkene, og 
lære masse om cupene, draktene og de 
sprøeste hårfrisyrene. Ti fantastiske spillere 
lærer bort sine unike ferdigheter til ivrige 
lesere. Alt du kan ønske deg om fotball, 
pakket inn i én bok. 

Den store fotballboka skiller seg ut med morsomme fortellinger fra 
fotballens historie. Her er egne kapitler om fotballsjargong, sprø 
hårfrisyrer og artige fakta, som historien om fotballspilleren som 
fikk gult kort fordi han prompet. Boka kan leses gang på gang, og 
du vil alltid oppdage noe nytt. 

«En kosebok for alle fotballnerder.» 
GRO JØRSTAD NILSEN, BARNEBOKKRITIKK.NO 

«En diger bok for fotballglade, enten 
man spiller selv eller liker å se på.» 

ANNE CATHRINE STRAUME, NRK
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Toget tråkler seg  
gjennom hagen med  

de levende blomstene. 
Finn en rute som  

unngår de ødelagte 
sporene.

Alle blomstene  
har ansikter, noen 
av dem snakker til 

og med, men hvilken 
blomst sover? 
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Alice i eventyrland – et myldreeventyr
Aleksandra Artymowska

ISBN 978-82-8238-230-4
Oversatt av Eivind Sudmann Larssen
4-12 år • Kr 299

Velkommen til eventyrland! Hopp 
ned i kaninhullet, og bli med på et 
fantastisk eventyr, fylt av fantasifulle 
utfordringer og labyrinter. Det er 80 
oppgaver som må løses. Klarer du å 
løse alle sammen?

Vakkert illustrert myldrebok full av 
nostalgisk sjarm. Denne eventyrlige 
myldreboka vil engasjere store 
og små lesere og gi stadig nye 
oppgaver å løse.

«Boken er et kunstverk i seg selv med fine 
illustrasjoner i flotte pastellfarger!»

INGVILD LESER, GOODREADS 

Den eventyrlige myldreboka Alice 
i Eventyrland er inspirert av Lewis 
Carrolls klassiker med samme navn. 
Forfatter og illustratør Aleksandra 
Artymowskas vakre oppslag er 

fullpakket med referanser til 
originalen, 
fra den gale hattemakerens 
teselskap til rader med 

marsjerende spillkort. Lesere 
må løse den ene gåten etter 
den andre, finne ledetråder og 

skjulte objekter og vandre gjennom 
labyrinter.
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En verdensomseiling under havet
Aleksandra Artymowska

ISBN 978-82-8238-213-7
Oversatt av Øystein Rosse
4-12 år • Kr 299

Nå starter eventyret! Bli med på 
verdensomseiling under havet. 
Denne myldreboka er fylt med 
spennende labyrinter, fantasifulle 
skapninger, merkelige landskap og 
mekaniske motsetninger som vil ta 
leseren med på et undervannseventyr 
uten like. Hvert oppslag inneholder 
skjulte symboler og nøkler som må 
samles for å finne skatten, en serie 
av utfordringer som vil fascinere
og forundre store og små barn.
En verdensomseiling under havet 
- et pusleeventyr er en rik gavebok 
inspirert av Jules Vernes ikoniske 
verk med samme navn.

«Den aller fineste leseopplevelsen siste året hadde jeg 
og tantebarna da vi leste En verdensomseiling under 
havet – et pusleeventyr av Aleksandra Artymowska.»

THERESE SØRSETH, NORLI SLETTEN
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Hageboka for små gartnere
Kirsten Bradley

ISBN 978-82-8238-205-2
Illustrert av Nomadic Aitch
Oversatt av Kari Engen
4-10 år • Kr 249

Hage er gøy! Uansett om du har en hage, en 
balkong eller en liten vinduskarm: Denne 
boka er smekkfull av inspirerende og gøyale 
aktiviteter for alle små gartnerspirer. Bli 
kjent med naturens kretsløp ved å plante 
et frø og se det vokse. Høst deilige bær om 
sommeren eller lag en matstasjon for sultne 
fugler når det kommer frost. Lær å lage 
et terrarium til soverommet ditt, eller lag 
deg en naturdagbok og følg forandringene 
i naturen fra dag til dag. Uansett årstid, 
uansett hvor du bor: Grav i jorda, lek og lær 
om naturen som omgir deg, med Hageboka 
for små gartnere.

«Boka er en entusiastisk påminnelse om å iaktta og lære av 
naturen og dens vidunderlige, små og store forandringer.» 

MAYA TROBERG DJUVE, DAGBLADET

«... midt i blinken for gartnerspirer fra ca. 7 år og 
oppover.» HUSEIERNES LANDSFORBUND
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NÅ FINNER DU PÅ EN SANG OG  
FØLGER DEN MED FINGERTUPPEN. SÅ FINT!
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OH! En bok som lager lyd
Hervé Tullet

ISBN 978-82-8238-241-0
Oversatt av Olav Torbjørn Skarre
2 år + • Kr 249 • aug 2022

ISBN 978-82-8238-175-8
Oversatt av Yvonne Robberstad
2 år + • Kr 249

ISBN 978-82-8238-165-9
Oversatt av Yvonne R. Breen
2 år + • Kr 249

Gjør som boka sier! Rop OH! Hvisk ah 
Syng OOOOOOH! og på magisk vis våkner 
prikkene og boblene til liv, blir til karakterer 
og lager lyder og musikk!

En høytlesningsbok du ikke har sett maken 
til! Ny genial bildebok av Hervé Tullet, 
skaperen av bildebokklassikeren Trykk 
her som har solgt 2 millioner eksemplarer 
verden over!

Hervé Tullets bøker tilfører sjangeren 
interaktive bildebøker noe nytt. Bøkene hans 
får leseren til å utforske og leke med den 
fysiske boka på måter man ikke trodde var 
mulig. Tullet har gitt ut over 24 bildebøker 
siden debuten i 1994.

Trykk her
Kom og lek!
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En mus ved navn Julian
Joe Todd-Stanton

ISBN 978-82-8238-247-2
Oversatt av Eivind Sudmann Larssen
3-6 år • Kr 249 • 2022

Musa Julian er svært fornøyd 
med å være alene. Men etter et 
ufrivillig middagsbesøk innser 
han at det kanskje ikke er så verst
å ha venner likevel?

En nydelig bildebok fra den
stigende stjernen Joe Todd-Stanton.
Med uttrykksfull strek forteller han 
historien om Julian like mye gjennom 
illustrasjonene som gjennom teksten.

Joe Todd-Stantons første bildebok, 
The Secret of the Black Rock, vant 
Waterstone Childrens bokpris og ble 
nominert til CILIP Kate Greenaway 
Medal.

«Tverrsnittillustrasjonene av et glødende, koselig rom, 
en vittig dialog og lykkelig slutt med dybde gir oss en 

bildebok like varm som en hule med levende lys.»
THE GUARDIAN
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Du og jeg og alle sammen
Marcos Farina

ISBN 978-82-8238-236-6
Oversatt av Nina Aspen
3-6 år • Kr 249 • 2022

Snakk med barnet ditt om 
følelser. En sjarmerende bok som 
viser barna at vi alle egentlig er like 
og samtidig ulike. Nydelig bildebok 
med en ren strek og tidsriktig fargepalett.

Bildene skildrer et bredt spekter av situasjoner fra 
barnas hverdag, hvordan vi alle sover og drømmer, 
leker og ler, og til tider kjeder oss. De ulike 
situasjonene hjelper barna til å reflektere over 
hvordan de har det, alene eller sammen. Vi ønsker, 
føler og tenker det samme om det vi gjør.

Marcos Farina underviser i grafisk design og 
visuell kunst ved Universitetet i Buenos Aires. 
Med Du og jeg og alle sammen har han skapt en 
sjeldent vakker bok.

«... la deg ikke lure av at boka ser enkel ut.»
SCHOOL LIBRARY JOURNAL

«Hvis empati var et fag i barnehagen (...), så 
kunne Du og jeg og alle sammen av Marcos 

Farina vært lærebok.»
@BOKMORTEN
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Gi meg en klem

Popp-opp dinosaur

Simona Ciraolo

Owen Davey

ISBN 978-82-8238-223-6
Oversatt av Eivind Sudmann Larssen
3-6 år • Kr 229

ISBN 978-82-8238-198-7
4-10 år • Kr 229

Den unge kaktusen Felipe trenger 
en klem, men dessverre er ikke 
familien hans spesielt kosete av 
seg. Kaktuser kan være litt skarpe 
i kantene, om du skjønner hva jeg 
mener ...

Med en morsom, sårbar og 
leken strek inviterer Simona 
Ciraolo leserne inn i universet 
til en ulykkelig, liten kaktus 
i en tradisjonsrik og berømt 
kaktusfamilie.

Se dinosaurer og reptiler komme til live i 
denne utrolige popp-opp-boka. Med enkle og 
lekre grep popper de femten dinosaurene opp, 
beveger seg mot oss, løfter hodet ut av vannet, 
eller flakser med vingene.

Owen Daveys popp-opp-bok er en utsøkt, 
tredimensjonal skatt til alle dinosaurfans.
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Julian er en havfrue
Jessica Love

ISBN 978-82-8238-204-5
Oversatt av Eivind Sudmann Larssen
3-6 år • Kr 229

Hver lørdag drar Julian og Besta på 
bading. På t-banen hjem får han øye 
på tre vakre kvinner med feiende flotte 
fiskehaler. Fra da av vil Julian også 
være en havfrue. Men hva vil Besta si?

Med vakre illustrasjoner og en varm 
fortelling har Julian er en havfrue 
vunnet hjertet til lesere, kritikere og 
prisjuryer verden over. Jessica Loves 
største håp er at Julian er en havfrue 
skal nå alle barn, også de som ikke 
umiddelbart forstår Julian.

«En dønn sjarmerende bildebok.»
MORTEN OLSEN HAUGEN, AFTENPOSTEN

«Love briljerer med sine treffende ansikts- og kroppsuttrykk.»
KATRINE KALLEKLEV, BARNEBOKKRITIKK.NO

«Den herlig tilårskomne bestemora som duver fram med 
sin digre kropp over to pipestilker av noen føtter på vei

til et skikkelig havfrueparty, og Julian som svinser 
forventningsfull ved hennes side, drapert i 

gardinene – det er et inspirerende par.» 
MARIANNE LYSTRUP, VÅRT LAND
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Jeg vil ha tilbake hatten min

Dette er ikke min hatt

Vi fant en hatt

Jon Klasse

ISBN 978-82-8238-046-1
Oversatt av Margrete Rasmussen
4-8 år • Kr 229

ISBN 978-82-8238-071-3 
Oversatt av Margrete
Rasmussen
4-8 år • Kr 229

ISBN 978-82-8238-155-0
Oversatt av Johanne Hille-Walle
4-8 år • Kr 229

En bjørn har mistet hatten sin. Hva om han aldri 
ser den igjen? Men vent nå litt ... Han har sett 
hatten!
En herlig, rampete bildebok som vil fryde små og 
store!

En liten fisk har stjålet en hatt. 
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.

To skilpadder har funnet en hatt. Hatten ser fin ut 
på dem begge. Men det er to skilpadder. Og det er 
bare én hatt.

«Et mesterverk ...»
SERGIO RUZZIER, NEW YORK TIMES



Men ved ugla bommet han på den andre greina. 


