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ROMANER OG
SAKPROSA FOR VOKSNE

DEFNE SUMAN

Ved frokostbordet
Hvor mange hemmeligheter kan en familie bære?
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
tegnes en mye lengre historie opp – 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. Gjennom fire ulike
stemmer trer både familien, Prinseøyene og Istanbul frem på vidt forskjellige
måter. Mange vet noe, men det er tilsynelatende ingen som vet alt. Hvor lenge
kan man undertrykke historien før sannheten begynner å boble til overflaten?
«Suman skildrer et såret land med forståelse og åpent hjerte ... Hun utfordrer
fastlåste tankesett og forteller samtidig en vakker historie.»
YENI DÜZEN

«Ved frokostbordet holder hele tiden leseren på tå hev og er en sann glede å lese.
Suman har skapt et vell av karakterer som helt sikkert vil bli husket lenge.»
HÜRRIET

ISBN 978-82-8238-231-1 • innb.
ISBN 978-82-8238-235-9 • ebok
Oversatt av Gunvald Axner Ims
kr 369/269 • sep 2021
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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.
«Defne Suman beskriver med letthet hvordan personene
i Ved frokostbordet gjenvinner sin egen identitet, hvordan
de frigjøres fra familiehemmelighetenes byrde og ikke
lenger må leve som om ingen synd noensinne er blitt
utført i landet der de bor.»
POSITEF MAGAZINE
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ISHBEL HOLMES

Sykkeleventyret
550 kilometer gjennom Tyrkia med en gatehund på styret
Om Ishbel som reddet en gatehund og samtidig berget seg selv
Etter mange år med motgang og svik tråkker Ishbel Holmes seg gjennom Europa,
alene på en nedlesset sykkel. På den tyrkiske landeveien får gatehunden Lucy
henne til å stoppe opp. Angrepet av andre gatehunder er hun tilsynelatende
forsvarsløs, og Ishbel kan ikke la være – hun må redde henne. Med den skadede
hunden plassert i en kasse festet til sykkelstyret, legger hun ut på en strabasiøs
reise mot et dyrepensjonat som ligger flere hundre kilometer unna.
Sykkeleventyret er en inspirerende historie fra virkeligheten om å klare seg selv
i en farefull verden, og om uventede vennskap som forandrer alt.
«Rørende sommerlesning»
TARA

«Historien om Lucy er et vitnesbyrd om livets uransakelige veier. Kanskje er
lykken å finne bak neste sving?»
HJEMMET

ISBN 978-82-8238-208-3
Oversatt av Kari Engen
kr 269 • 2021
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Siden 2014 har Ishbel Holmes syklet jorda rundt
med en tilhenger for å frakte sårede katter og hunder
til veterinær og finne nye hjem til dyrene.
Før Ishbel begynte på sykkeleventyret sitt, var hun på
det iranske damelandslaget i banesykling, og hun har
dessuten kjørt landeveisritt i hele Storbritannia.
Hun er aktiv i sosiale medier under Worl Bike Girl.
«Ishbel Holmes har funnet sin nisje: Sykle verden
rundt og redde syke dyr.»
ØYSTEIN LIE, D2

«En bok man ikke klarer å legge fra seg.
Hjertevarmende!»

RANDI SKAUG, FØRSTE NORSKE KVINNE TIL Å BESTIGE
MOUNT EVEREST
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SABRINA GHAYOUR

Lekkert

Enkle hverdagsretter fra bestselgerforfatteren av Persiana
Nye fantastiske smaker fra Midtøsten og Persia
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.
Kokeboka byr på enkle, men lekre retter som: Krydret gulrotsuppe med tamarind,
Squashpannekaker med oregano, fetaost og honning, Kruttsterke kjempereker, Fylte
dadler med hvit geitost, pistasjnøtter og honning og Brownie med tahini, mandler
og appelsin.
Sabrina Ghayour lager alltid mat med en enkel målsetting: Mest mulig smak,
minst mulig styr.

ISBN 978-82-8238-232-8
Oversatt av Lene Stokseth
kr 399 • sep 2021

Sabrina Ghayour er en toneangivende forfatter av kokebøker fra Midtøsten, og
oppskriftene hennes har vært omtalt i alle de store britiske avisene. Hun kan også
treﬀes på BBC1s Saturday Kitchen, BBC Great British Menu og Channel 4s Sunday
Brunch.
«... hundre prosent god smak uten stress – det gjør meg veldig, veldig lykkelig.»
NIGELLA LAWSON

«Rettene har en umiddelbar 'spis meg'-appell.»

SUNDAY TELEGRAPH, HØSTENS 20 BESTE KOKEBOKKJØP
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V EGETA R ISK

Salat med jordbær, myk hvit geitost
og pistasjnøtter
I begynnelsen av 1990-årene lagde jeg en salat med jordbær for å imponere vennene
mine. Den slo ikke akkurat an, for å si det sånn. Antagelig var jeg langt forut for min tid.
Denne retten var jeg imidlertid sikker på at ville falle i smak, og jeg serverer den ofte i
jordbærsesongen, når bærene er bristeferdige av saft og sødme. Den myke og milde hvite
geitosten passer aldeles nydelig sammen med jordbærene, og pistasjnøttene gir både flott
farge og himmelsk knas til salaten. Den deilige sommersalaten passer til absolutt alt.

4 – 6 POR SJONER
400 g friske jordbær
5 basilikumblader
5 store mynteblader
150 g myk og mild hvit geitost uten
skorpe, revet i små biter
50 g pistasjnøtter, grovhakket
½ ts sumak
½ ts pul biber chiliflak
nykvernet pepper

T IL DR ESSINGEN
2 ss olivenolje
saften av ½ sitron
1 stor ss flytende honning

Ta av hamsen på jordbærene, og skjær dem i 4 deler. Legg basilikumbladene oppå hverandre,
rull dem sammen og skjær dem i tynne strimler. Gjør det samme med myntebladene.
Fordel jordbærene på et fat, og dryss over hvit geitost og urter. Dryss over pistasjnøtter, sumak
og chiliflak.
Bland ingrediensene til dressingen i en mugge eller en liten skål. Dryss rikelig med pepper over
salaten, drypp over dressingen og server.

SM A K ER G ODT SA MMEN MED …
Grønn kylling (se side 23) eller Salatbeger med harissa-köfte og syltet sitronyoghurt (se side 123).

SABRINA GHAYOUR

Persiana

Oppskrifter fra Midtøsten og og middelhavsområdet
Kulinarisk oppdagelsesreise til det persiske kjøkkenet
Sabrina Ghayour byr på de lekreste retter til hverdag og fest med enkle og
fristende småretter, vegetar- og kjøttretter og deilige desserter som:
Persisk urteris, Sitruslaks, Safrankylling, Lammecarré med granateplesaus,
Spisskummenbakte gulrøtter med honning, sitron og hvit geitost og Krydret
gulrotkake med pistjasnøtter, mandler og rosevannkrem.
Med Persiana tar Sabrina Ghayour deg med til en verden full av varme
og intense aromaer og smaker. Moderne oppskrifter som er lette å følge,
inspirert av persisk, tyrkisk og arabisk matkultur.

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

Persiana ble kåret til Årets debutkokebok av Observer Food Monthly
og Årets kokebok ved Food & Travel Award, Washington Post og
Los Angeles Times.
«For en fantastisk skattkiste av god mat!»
RAYMOND BLANC

«En umiddelbar klassiker.»
OBSERVER FOOD MONTHLY
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DIANA DARKE

Huset i Damaskus
En fortelling om Syria
Med hjerte for Syria
Kort tid før det syriske opprøret starter, kjøper britiske Diana Darke et verneverdig hus i gamlebyen i Damaskus. Gjennom huskjøpet får hun nye venner
og innsikt i hvordan livet leves i Syria. Når konflikten blusser opp, tilbyr hun
venner å bruke huset som tilfluktssted, og gjennom dem følger hun krisen fra
utsiden.
Huset i Damaskus er en medrivende og begivenhetsrik fortelling med et unikt,
personlig og velinformert blikk på Syria, både før og etter krigens utbrudd.
Midtøstenkjenner Diana Darke viser leseren hva som ligger bak det forenklede
nyhetsbildet. Hun gir et verdifullt innblikk i landets rike kultur og historie.
«Det frister stort å besøke stedene, møte menneskene og dykke ned i arabisk
kunst, filosofi og arkitektur.»
ELLEN ENGELSTAD, KLASSEKAMPEN

ISBN 978-82-8238-207-6 • innb.
ISBN 978-82-8238-217-5 • ebok
ISBN 978-82-8238-228-1 • pocket • 2021
Oversatt av Lene Stokseth
kr 369/269/199

«Et kjærlighetsbrev til Syria.»
LYSE DOUCET, BBC

«Man kan ikke annet enn å beundre denne kvinnen ...»
KNUT HOEM, NRK
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ABBAS KHIDER

Et slag i ansiktet
En frisk skildring av livet som asylsøker
Etter tre års venting i ulike asylmottak får den irakiske flyktningen Karim Mensy vite
at asylsøknaden hans er endelig avslått. Han konfronterer saksbehandleren sin og
tvinger henne til faktisk å lytte til historien hans. Hvor langt må man gå for å bli hørt?
Et slag i ansiktet er en original og til tider absurd roman om to unge menn, Karim og
vennen hans Rafid, som dras inn i halvkriminelle miljø og en byråkratisk runddans av
tysk asyllovgivning.
Abbas Khider regnes som en av Tysklands viktigste samtidsforfattere. Han vokste opp i
Bagdad og ble som 19-åring arrestert for politisk aktivitet av Saddam Husseins regime.
Han levde som illegal flyktning i flere land før han omsider fikk opphold i Tyskland.
Abbas Khider har mottatt flere utmerkelser og priser for sitt forfatterskap, og livet i
eksil og som flyktning preger forfatterskapet hans.
«[Et slag i ansiktet har en] rasende energi ...»
OLAF HAAGENSEN, MORGENBLADET
ISBN 978-82-8238-209-0 • innb.
ISBN 978-82-8238-218-2 • ebok
Oversatt av Merete Franz
kr 349/249

«Khider er en mester i å speile eksistensiell fortvilelse i små absurde og
komiske øyeblikk.»
FRANKFURTER RUNDSCHAU

«... treﬀer oss rett i hjertet.»
BENDZEITUNG
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FAGBØKER FOR BARN

MUNDIAL

Den store fotballboka
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 mest
utrolige 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.
ISBN 978-82-8238-224-3
Illustrert av Damien Weighill
Oversatt av Marte Stokseth og Lene Stokseth
6–100 år • kr 339 • 2021

Den store fotballboka er skrevet av det internasjonalt anerkjente livsstilsmagasinet
Mundial, som har som formål å fremme fotballglede til hele verden.
«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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ALEKSANDRA ARTYMOWSKA

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

ISBN 978-82-8238-230-4
Oversatt av Eivind Sudmann Larssen
4–12 år • kr 299 • sep 2021
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Alice i Eventyrland er inspirert av Lewis Carrols klassiske barnebok med
samme navn. Forfatter og illustratør Aleksandra Artymowskas praktfulle
scener 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. Vakkert illustrert og full av nostalgisk sjarm, denne oppfinnsomme
myldreboka vil appellere til store og små lesere.
Alice i Eventyrland er stilfullt utformet av den talentfulle kunstneren
Aleksandra Artymowska, som er mor til to labyrintelskende barn.
Boka er del av en serie med labyrintbøker inspirert av klassikere.

Oppslag tekanner?

ALEKSANDRA ARTYMOWSKA

En verdensomseiling under havet
Et pusleeventyr
Nå starter eventyret!
Boka 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.»
ISBN 978-82-8238-213-7
Oversatt av Øystein Rosse
4–12 år • kr 279
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THERESE SØRSETH, NORLI SLETTEN

KIRSTEN BRADLEY

Hageboka for små gartnere
Aktivitetsbok for små og store
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.
ISBN 978-82-8238-205-2
Illustrert av Nomadic Aitch
Oversatt av Kari Engen
4–8 år • kr 249

«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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OWEN DAVEY

Fantastiske
frosker

NINA E. EIDE OG INGER LISE BELSVIK

Haiens
hemmeligheter

Lemen –
fjellets hjerte
«Boka [Lemen – fjellets
hjerte] er modellert
etter Møt fjellreven, og de
fremstår begge som solide,
klassiske standardverk.»
KARIN HAUGEN,
KLASSEKAMPEN

ISBN 978-82-8238-203-8
4–8 år • kr 249
ISBN 978-82-8238-199-4
Oversatt av Heidi Sævareid
6–12 år • kr 249

ISBN 978-82-8238-178-9
Oversatt av Heidi Sævareid
6–12 år • kr 249

Møt fjellreven
«… vakkert, dekorativt og lett leselig. Pedagogisk så
gjennomarbeidet og så vakkert at man bare kan se, det
er ikke nødvendig å lese.»
ANNE SCHÄFFER, BARNEBOKKRITIKK
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NINA E. EIDE, TERJE BORG,
CAMILLA NÆSS OG INGER LISE BELSVIK
ISBN 978-82-8238-072-0
4–8 år • kr 249

BILDEBØKER

SIMONA CIRAOLO

Gi meg en klem
Har du noen gang kjent at du trenger en klem – en skikkelig stor klem?
Det gjør den unge kaktusen Felipe, men dessverre er ikke familien hans spesielt
kosete av seg. Kaktuser kan være litt skarpe i kantene, om du skjønner hva jeg
mener …

ISBN 978-82-8238-223-6
Oversatt av Eivind Sudmann Larssen
3–6 år • kr 229 • 2021

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.
Italienske Ciraolo er utdannet barnebokillustratør ved Cambrigde School of Art,
der hun mottok Sebastian Walker Award.
«Gi meg en klem heter boka. Det må vel være tidenes mest appelerende tittel.»
MARIANNE LYSTRUP, VÅRT LAND

«Ciraolos myke tegninger utstråler sjarme – Felipe har en liten rosa blomst på
hodet og stor bredde i sine følelsesmessige uttrykk.»
PUBLISHERS WEEKLY

«Dette er en av de de søteste og mest hjertevarme historiene som finnes, med helt
vidunderlige illustrasjoner som setter tonen.»
BOOK TRUST
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De la ikke merke til at det eneste han ville ha, var en klem.

23

JESSICA LOVE

Julian er en havfrue
Et glimt av tre kvinner kledd som havfruer fyller en liten gutt
med forundring og lyst til å fortrylle verden.
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 i mange land. Jessica Loves største håp er
at Julian er en havfrue skal nå alle barn, også barn som ikke umiddelbart forstår
Julian.
ISBN 978-82-8238-204-5
Oversatt av Eivind Sudmann Larssen
3–6 år • kr 229

«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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JON KLASSEN

Jeg vil ha tilbake hatten min

Dette er ikke min hatt

Vi fant en hatt

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.

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

9

9

788282 380461

«Et mesterverk ...»

SERGIO RUZZIER, NEW YORK TIMES

788282 380713
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HERVÉ TULLET

Trykk her
Nytt opplag på klassiker
Trykk på den gule prikken, følg instruksjonene,
og legg ut på en eventyrlig reise. Hver side i denne
bildeboka instruerer leseren til å trykke, riste og
snu-opp-ned, og hvem vet hva som vil skje videre.
Det bemerkelsesverdige er at magien skjer i en helt
vanlig papirbok.
«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.»
ISBN 978-82-8238-175-8
Oversatt av Yvonne Robberstad
2 år + • kr 249

SCHOOL LIBRARY JOURNAL

Trykk her har stått i fem år på New York Times
bestselgerliste og er oppført på Time Magazines liste
over en av de 100 beste barnebøkene noensinne!
Hervé Tullets visjon er å utfordre grensen for hva
som er mulig å gjøre i en bildebok. Bøkene skiller
seg ut ved å være visuelle nytelser samtidig som de
er genialt enkle.

26

HERVÉ TULLET

Kom og lek!

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

Følg linjen med fingeren din og se hva som skjer ...
Kom og lek er en fantastisk bildebok som bare må
oppleves.
«Tullet viser nok en gang av ingen apper kan
konkurrere med hans kunnskapsrike og barnevennlige visjon.»
SCHOOL LIBRARY JOURNAL
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OWEN DAVEY

MAC BARNETT OG JON KLASSEN

Popp-opp dinosaur

Form-trilogien
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.

ISBN 978-82-8238-198-7
4–8 år + • kr 229

Owen Daveys popp-opp-bok er
en utsøkt tredimensjonal skatt
til alle dinosaurfans.

«... komisk fulltreﬀer.»
PUBLISHERS WEEKLY

Trekant

ISBN 978-82-8238-176-5
Oversatt av Johanne Hille-Walle

Firkant

ISBN 978-82-8238-184-0
Oversatt av Johanne Hille-Walle

Sirkel

ISBN 978-82-8238-197-0
Oversatt av Vibeke Saugestad
3–6 år • kr 229
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ROMANER FOR BARN
OG UNGDOM

JOHAN EHN

Hesteguttene
Romanen du kommer til å anbefale i år
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 bunnen ligger en vakker, men
brutal kjærlighetshistorie som tvinger frem erkjennelser om kjærlighetens vilkår
i vår egen tid.
På et barnehjem i tjuetallets Tsjekkia trenes to unge gutter opp til å bli turnere.
De to guttene rømmer og finner seg arbeid på et omreisende sirkus. I det liberale
undergrunnsmiljøet i Berlin begynner guttene å forstå hva de egentlig føler for
hverandre, samtidig som nazistene kommer til makten.
I 2014 har Anton nettopp fått seg jobb i Stockholms hjemmetjeneste, der en av
brukerne er den tause Aleksander Kovac – en snart hundre år gammel mann som
nekter å prate. I leiligheten hans finner Anton ikke bare gamle fotografier av hester
og sirkusartister, men også et brev fra Gestapo. Hva slags liv er det den gamle
mannen har levd?
ISBN 978-82-8238-225-0 • innb.
ISBN 978-82-8238-229-8 • ebok
Oversatt av Morten Hansen
Ungdom • kr 329 • 2021

«Jeg slukte ikke denne boka; boka slukte meg ...»
VIVECA BLADH, SVERIGES RADIO

«Mot slutten av romanen serverer Ehn oss i tillegg en overraskende vending, som
forteller alt man behøver vite om kjærlighetens kraft, og viljen til å ofre seg for den
man elsker.»
JOAKIM KJØRSVIK, KLASSEKAMPEN
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Johan Ehn er en svensk forfatter og skuespiller. Han
debuterte i 2017 med ungdomsboka Down Under.
For Hesteguttene ble han nominert til Nordisk Råds
litteraturpris og Storytel Awards og tildelt den ærefulle
Nils Holgerssonplaketten.
Han har gjort omfattende research om livet i Europa i
tiden rundt nazistenes maktovertakelse, og han forteller
med stor autoritet om mangfoldet og den opplevde
friheten som fantes for utsatte grupper før nazistene tok
over styringen. Hesteguttene skildrer med grusom klarhet
hvordan rettigheter man i dag tar for gitt, raskt kan tas fra
oss igjen.
«Ehn briljerer i ømme skildringer av trøstende hender og
sanselige beskrivelser av det taktile og fysiske i heste- og
sikrkusliv.»
JURYEN, NORDISK RÅDS PRIS

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

TOR ARVE RØSSLAND

Jegeren

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

INGEBORG ARVOLA

Ryktet

ISBN 978-82-8238-129-1
WIDAR ASPELI

Rottereir

ISBN 978-82-8238-090-4

Etter at Tor Arve Røssland hadde skrevet fortellingen
Dronen, om Thomas som ble rekruttert inn i et høyreekstremt miljø, følte han seg ikke ferdig med de to
vennene Thomas og Erik. Jegeren er den frittstående
fortellingen om kompisen Erik som tysta til politiet
og avverga et stort terrorangrep.

ISBN 978-82-8238-233-5 • innb.
ISBN 978-82-8238-234-2 • ebok
13 år + • kr 249 • nov 2021

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 leseutfordringer.

Psyko

ISBN 978-82-8238-037-9
JON EWO

Noia

ISBN 978-82-8238-062-1

Respekt

ISBN 978-82-8238-044-7
TOR ARVE RØSSLAND

Dronen

ISBN 978-82-8238-174-1

Snatch

ISBN 978-82-8238-102-4

Gamer

ISBN 978-82-8238-038-6
13 år + • kr 249
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JOHAN RUNDBERG

Skyggenes øy
Hekseknuten

Sebastian har lurt seg til å være hjemme alene
med Manda og Max på besøk. Alt hadde vært
perfekt om det ikke var for marerittene som
får ham til å våkne skrekkslagen natt etter
natt.
Da Åke, tryllelæreren til Sebastian, forsvinner under mystiske omstendigheter,
føres de tre vennene inn i frimurer-losjens
hemmelige ganger. De må jakte etter informasjon som kan sette dem på sporet av hvor
Åke har blitt fraktet. Og Sebastian har ikke
lenger noe valg, han må møte sin største frykt.

Hekseknuten 3
ISBN 978-82-8238-206-9
Oversatt av Morten Hansen
9–13 år • kr 249

Skyggenes øy er siste bok i Johan Rundbergs
frittstående trilogi Hekseknuten – spenningsfortellinger med et dryss av overnaturlighet
og lun humor.
«Skummelt, morsomt og massevis av
kos … dette er en perle.»
JOHANNA LINDBÄCK OG LISA BJÄRBO,
VI LÄSER

Gjenferdets stemme

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

Keiserens grav

Hekseknuten 2
ISBN 978-82-8238-193-2 • innb.
Oversatt av Jonas Bjarkøy
9–13 år • kr 249
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KARINA YAN GLASER

Kjæledyrmysteriet
En hjertevarm serie

Dette er krise! Jessie og Isa slapp inn en
inspektør fra Mattilsynet, og nå vil han
stenge mammas hjemmebakeri. Neste
morgen finner barna fem nusselige kattunger utenfor huset, men de kan ikke ha
flere dyr om de skal redde kakebakeriet
til mamma. Faktisk ingen dyr i det hele
tatt!

Familien Vanderbeeker 3
ISBN 978-82-8238-220-5
Illustrert av Karina Yan Glaser
Oversatt av Tiril Broch Aakre
8–12 år • kr 269

Mens barna i all hemmelighet forsøker å
fikse katastrofen, kommer det stadig nye
kjæledyr som truer med å ødelegge alt.
Hvem er det som natt etter natt plasserer
hjemløse dyr på trappa til familien
Vanderbeeker?
Karina Yan Glasers serie om Vanderbeeker-barna er i klassikerformat –
Karina er inspirert av bøkene hun elsket
å lese da hun var liten: Anne fra Bjørkely,
Den hemmelige hagen og andre godhjerta
fortellinger om storfamilier.
Serien er frittstående.
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Den fantastiske familien
Vanderbeeker
Den fantastiske familien
Vanderbeeker
Familien Vanderbeeker 1
ISBN 978-82-8238-187-1 • innb.
ISBN 978-82-8238-196-3 • pocket
Illustrert av Karina Yan Glaser
Oversatt av Tiril Broch Aakre
8–12 år • kr 249/149

Den VELDIG hemmelige hagen
Den VELDIG hemmelige hagen
Familien Vanderbeeker 2
ISBN 978-82-8238-200-7 • innb.
ISBN 978-82-8238-211-3 • pocket
Illustrert av Karina Yan Glaser
Oversatt av Tiril Broch Aakre
8–12 år • kr 249/169

POCKET

SOFIA NORDIN

Alt skal brenne
En rørende historie om et intenst vennskap
Agnes og Minna er bestevenner og krigersøstre. Sammen vil de redde verden. De
skal velte patriarkatet, fjerne kjøttindustrien og utrydde all urett. Minna er lettere,
gladere og modigere enn de fleste, og hun får Agnes til å føle seg mer levende, til å
våge mer. Men sorgen og meningsløsheten er også sterkere hos Minna. Hun kastes
mellom opprørskhet og fortvilelse, mellom lykke og panikk. Agnes er der for å støtte
og trøste, men hva skal hun gjøre når mørket i Minna vokser, og hun ikke lenger
strekker til?
Alt skal brenne er en historie om et sterkt vennskap, og om det å være bestevennen
som er igjen alene. Sofia Nordin er en av Sveriges fremste barne- og ungdomsbokforfattere. Hun skriver med en nærhet til ungdommers liv som få andre klarer.
Alt skal brenne settes opp som teaterforestilling på Den Nationale Scene høsten 2021.
ISBN 978-82-8238-212-0 • pocket
ISBN 978-82-8238-222-9 • lydbok - kommer
ISBN 978-82-8238-202-1 • innb.
Oversatt av Lene Stokseth
Innlest av Marte Stolp
13 år + • kr 169/199/299

«Boken har mye humor, mye mot, mye følelser. Og om man er ung i dag og står i
en verden med både arbeidsløshet, klimautfordringer og pandemi er det lett å miste
håpet, men disse jentene tar den kampen.»
STEFAN LARSSON, TEATERSJEF, DNS

«Et gnistregn av en roman.»

ANNE CATHRINE STRAUME, NRK
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GARETH P. JONES

De udødelige

Død eller iskrem?
London, 1891
De foreldreløse lommetyvene Tom og
Esther befinner seg i en høyst besynderlig
situasjon. Etter å ha blitt ansatt av den
gåtefulle lord Ringmore dras de inn i
en skremmende verden full av farer og
okkulte mysterier. Da de to gatebarna
kommer over en magisk bok, oppdager
de snart at den er nøkkelen til en
fantastisk, men fryktelig kraft!

ISBN 978-82-8238-227-4 • pocket
ISBN 978-82-8238-221-2 • innb.
Oversatt av Jørn Roeim
9–13 år • kr 169/249 • 2021

De udødelige er en nervepirrende
fortelling om mørke krefter og skjulte
hemmeligheter, men også en bok om
hvordan mørk magi virker – så vær
forsiktig!
Nytt mysterium av Gareth P. Jones –
forfatteren av den populære Arvingene

ISBN 978-82-8238-210-6 • pocket
ISBN 978-82-8238-201-4 • innb.
Oversatt av Jørn Roeim
10-14 år + • kr 169/249

De dødes byrå

ISBN 978-82-8238-195-6 • pocket
ISBN 978-82-8238-186-4 • innb.
Oversatt av Øystein Rosse
10–14 år • kr 169/269
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GARETH P. JONES

GARETH P. JONES

GARETH P. JONES

GARETH P. JONES

Tidsmysteriet

Familieforbannelsen

Arvingene

Arvingene og den
tvilsomme onkelen

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

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

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

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

ALICE OSEMAN

Nå skjer det

Jeg håper noen kan høre meg
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
bare er én hun virkelig bryr seg
om. Verdens fineste jente.

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.
Da Frances møter Aled, våger
hun å vise mer av hvem hun er.
Men de har begge mye de
skjuler, og vennskapet mellom
dem er både sterkt og skjørt.

Men våger Stella å vise hva hun
føler? Og er hun villig til å ofre
posisjonen som skolens dronning og kanskje miste bestevenninnen samtidig?
ISBN 978-82-8238-181-9 • pocket
ISBN 978-82-8238-172-7 • innb.
Oversatt av Lene Stokseth
13 år + • kr 169/299

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

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

Alice Oseman er forfatteren
bak den populære Heartstopperserien.
«Frances og Aled utvikler et
nært og spesielt vennskap,
som er så fint skildret at sidene
nesten dirrer.»
JULIE STOKKENDAL,
BARNEBOKKRITIKK.NO
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