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Richard Aarø, 
forlagssjef

Men telefonen min får du aldri
Den siste leserundersøkelsen viser at boklesingen i Norge holder seg stabil, vi er 
fremdeles i verdenstoppen. Et annet særtrekk er at vi foretrekker papir fremfor 
digitale produkter. 

Dette er en ganske utrolig utvikling all den tid de aller fleste av oss eier en 
smarttelefon, en dings som legger beslag på stadig mer av tiden vår. Apple App 
Store foretok 130 milliarder nedlastninger bare i juni måned. Mange av oss sjekker 
telefonen opptil 100 ganger i døgnet. Det er det siste vi gjør før vi legger oss og 
det første vi gjør når vi våkner.

De fleste sover nå faktisk med telefonen på nattbordet eller tilsvarende. 
I gjennomsnitt bruker vi fem (5) timer hver dag til telefonaktiviteter (sosiale 
medier, nyheter, musikk osv). Det er en tredjedel av tiden vi er våkne. 
Til sammenligning bruker vi i snitt 16 minutter på boklesing. Det er rått parti.

Leserne foretrekker altså papirbøker, men bruker nesten 20 ganger mer tid på 
smarttelefonen enn på boklesing. Innhold må derfor tilpasses smarttelefonen for 
å kunne nå leseren der leseren befinner seg. Eksplosjonen av podcast er et tydelig 
symptom. Lydbøker ser også ut til å vokse. Men papirbok og smarttelefon lar seg 
foreløpig ikke forene, og der ligger bokbransjens største utfordring. Kan noen lage 
en papirtelefon?
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Birgit Alm

Endelig skal vi le

En edderkopp spinner en tråd i vinduet, over bunken med regninger. 
Edderkopper er det plenty av, ubetalte regninger like ens. To av dem er 
purringer. Et varsel om inkasso på telefonregningen ligger også der. Jeg 
smeller inkassovarselet mot edderkoppen, gjentatte ganger, til den er klint 
utover arket.
 
Elinor Nor er alenemor og student, og hver dag er en bitter kamp. For 
å få pengene til å strekke til. For å være en god mor for en unge som 
vokser opp i et nabolag der alle har Playstation, nye klær og alt annet de 
måtte trenge. For å bevare et fnugg av integritet i møte med husverter, 
naboer og NAV, der hun befinner seg i et av fattigdomsspiralens mange 
paradokser: Stoltheten hun kjemper så hardt for å opprettholde, gjør det 
umulig å svelge skammen ved å be om hjelp.
 
Birgit Alms debutroman Endelig skal vi le er en skeiv rapport fra et 
lite skildret samfunnslag, spekket med skarpe observasjoner og mørk 
humor.

Birgit Alm (f. 1967) er litteraturviter og tekstarbeider og bor i Oslo.  
Endelig skal vi le er hennes første roman.
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d e b u ta n t e r

238 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210055430
E-bok: 9788210055454
Omslagsdesign: Egil Haraldsen 
& Ellen Lindeberg / EXIL Design
Lanseres medio august
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d e b u ta n t e r

300 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210055133
E-bok: 9788210055140
Omslagsdesign: Asbjørn Jensen
Lanseres ultimo september

Espen Ytreberg

Amundsen. En roman

I september 1912 står Roald Amundsen på høyden av sin karriere. 
I underkant av et år tidligere har han nådd Sydpolen, og slått 
engelskmannen Robert Falcon Scott i et dramatisk kappløp. Nå skal 
seieren krones. Foran et fullsatt Cirkus Verdensteater i Vika skal han 
holde sitt første foredrag, med kongen og hele Norges elite til stede. 
Men hvorfor står det en tom plass på første rad? Og hvorfor er det så 
vanskelig å nyte publikums begeistring?

Amundsen. En roman forteller historien om den berømte sydpol-
ekspedisjonen med et nytt blikk. Sett gjennom Roalds øyne kommer 
leseren tett på de enorme hindringene ekspedisjonsmedlemmene 
måtte forsere for å nå målet. Men Amundsen. En roman undersøker 
også berømmelsens pris. For etter at han har kommet hjem og 
foredragsturneen tar til, begynner Roald å miste eierskapet til sin egen 
fortelling. Hva var det egentlig som skjedde? Kan han stole på sine egne 
minner?

Espen Ytreberg (f. 1964) er medieprofessor ved Universitetet i Oslo. 
Amundsen. En roman er hans første roman. 
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Janne Stigen Drangsholt

Winter i verdens rikeste land

Ingrid Winter er tilbake, og med henne den kaotiske familien, den håpløse arbeidsplassen, det altfor dyre 
huset som bare byr på problemer, og som om ikke det var nok: Den Perfekte Familien flytter inn ved siden 
av, og Ingrids gamle morfar er i ferd med å miste grepet fullstendig. Samtidig er Ingrids indre demoner 
alltid beredt til å gjøre en vanskelig situasjon enda litt vanskeligere.

Winter i verdens rikeste land er en frittstående oppfølger til Ingrid Winters makeløse mismot (2015), som for 
alvor satte Janne S. Drangsholt på humorkartet, og Henriette Steenstrup tok ut opsjon på filmrettighetene 
allerede før boken var utgitt. Amazon har kjøpt verdensrettighetene til boken. 

r o m a n

r o m a n e r

Janne Stigen Drangsholt (f. 1974) bor i Sandnes og er litteraturforsker 
ved Universitetet i Stavanger. Winter i verdens rikeste land er hennes 
tredje roman.
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Sagt om Ingrid Winters makeløse mismot:
«Janne S. Drangsholt avslører oss alle. Men med stor 
kjærlighet, og varm humor.» 
Gerd Elin Stava Sandve, Dagsavisen

«Humor og snert gjør gjenkjennelig hverdag til en fest i  
Janne S. Drangsholts roman Ingrid Winters makeløse 
mismot» 
Susanne Hedemann Hiorth, Dagens Næringsliv

«Boka tar samtiden på kornet, og den gjør det på en 
intellektuell og inkluderende måte.»
Solgunn Solli, Altaposten
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tidligere utgivelser i salg:

Humlefangeren, 2011, innbundet, ISBN 9788210051128

Humlefangeren, 2011, e-bok, ISBN 9788210051876

Ingrid Winters makeløse mismot, 2015, innbundet, ISBN 9788210053528

Ingrid Winters makeløse mismot, 2015, e-bok, ISBN 9788210053535

Ingrid Winters makeløse mismot, 2016, heftet, ISBN 9788210055270

Sagt om Ingrid  
Winters makeløse mismot:
«Jeg kan ikke huske sist jeg lo så høyt av 
en roman.»
Silje S. Norevik, Bergens Tidende

r o m a n e r

250 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210055447
E-bok: 9788210055461
Omslagsdesign: Marius Renberg
Lanseres ultimo september
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Birger Emanuelsen

Anna og kjærligheten
r o m a n

«En litterær maktdemonstrasjon, så elegant og 
medrivende, en ren oppvisning i dramaturgi og 
prosakunst [...] et stort kjærtegn av en roman, om å 
gjøre det lille stort.» 
Stein Roll, Adresseavisen

«Anna og kjærligheten er velformulert, vakker, sorgtung 
og original på sitt vis; om dette ordinære kvinnelivet 
som rommer så mange hemmeligheter.»
Cathrine Krøger, Dagbladet

r o m a n e r

Birger Emanuelsen (f. 1982) vokste opp på Tromøya. Han debuterte 
i 2012 med den kritikerroste novellesamlingen For riket er ditt. For 
romanen Fra jorden roper blodet (2014) ble han tildelt Ungdommens 
kritikerpris og Sørlandets litteraturpris.

Fo
to

: A
nd

ré
 L

øy
ni

ng

Anna Bergseng er jordmor og har aldri hatt en sykedag. Hun er den trygge, veteranen, den de unge 
kollegene ser opp til. En kveldsvakt går Anna på jobb med feber. Utenfor fødestuen møter hun et 
menneske hun en gang kjente, og en minneflom river grunnen vekk under henne.

Anna og kjærligheten er en historie om håp og forandring. Om livet som var, og om livet som kunne vært. 
Er det noen gang for sent å tilgi seg selv?
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tidligere utgivelser i salg:

For riket er ditt, 2012, innbundet, ISBN 9788210052514

For riket er ditt, 2012, e-bok, ISBN 9788210052521

For riket er ditt, 2013, heftet, ISBN 9788210053177

Fra jorden roper blodet, 2014, innbundet, ISBN 9788210053429

Fra jorden roper blodet, 2014, e-bok, ISBN 9788210053436

Fra jorden roper blodet, 2015, heftet, ISBN 9788210054426

Historien om et godt menneske, 2015, innbundet, ISBN 9788210054310

Historien om et godt menneske, 2015, e-bok, ISBN 9788210054327

Historien om et godt menneske, 2016, heftet, ISBN 9788210055294

Sagt om Anna og kjærligheten:
«Emanuelsen har skapt et  
troverdig psykologisk portrett av 
usikkerhet, ensomhet og sårbarhet.  
Boka er forståelsesfull, vond og varm  
på samme tid.» 
Vilde Imeland, Fædrelandsvennen

«Emanuelsen skriver knakende godt: 
Gjennom skinnelig enkelt, men stemnings-
fullt og konkret. Han fanger detaljer og 
gjen gir hendelser som viser at han forstår 
og kjenner sine personer fra innsiden. Det 
er en prosa som åpner for gjenkjennelse 
og medfølelse mer enn avsløring og 
utlevering.[ ...] Emanuelsen har skrevet  
en sterk roman om noe som angår alle: 
Fortid og frigjørelse.»
Arne Hugo Stølan, VG

r o m a n e r

204 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210055393
E-bok: 9788210055409
Omslagsdesign: Stian Hole
Utkommet
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r o m a n e r

Bror Hagemann

Syng meg vekk

Det er musikken som vekker henne. På en tur til Nordmarkskapellet 
hører Ilka Bruno for første gang, og hun har aldri hørt noen spille så 
vakkert. Hun er i begynnelsen av tjueårene. Hun kom til Norge som barn. 
Etter amerikanernes invasjon var det umulig å være kristen assyrer i Irak. 
Bruno er en del år eldre enn henne, men forelskelsen er total inntil det 
selvutslettende, selv om hun nesten ikke vet noen ting om ham. 

Men litt etter litt blir det klart at det er noe Bruno skjuler. Ilka finner 
spor av en fortid han ikke vil si noe om. Da hun i et øyeblikk presser 
ham, sier han bare: «Jeg ødelegger folk.» Men hvordan kan det finnes 
noe ondt i en mann som spiller så vakkert? Og til hvilke grenser er hun 
villig til å gå for å gjøre ham til sin?

Syng meg vekk er en sjelden kjærlighetsroman. Den beskriver 
forelskelsens febrile rus, men også dens paranoia og fanatisme. For hvem 
kan man stole på, når man ikke lenger er seg selv?

r o m a n
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Bror Hagemann (f. 1953) fikk sitt litterære gjennombrudd med De blyges 
hus (2002). Syng meg vekk er hans tolvte roman.

230 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210055478
E-bok: 9788210055485
Omslagsdesign: Blæst / Terese 
Moe Leiner
Lanseres ultimo august

Sagt om Jakman (2014):
«Det er en liten bok, på 200 små sider. Men det er en av de bøkene 
du ønsker å lese igjen. Så da er den altså ikke så liten. Den er minst 
dobbelt så stor.» Jon Rognlien, Dagbladet
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r o m a n e r

85 sider
Pris: 299,–
ISBN: 9788210055058
E-bok: 9788210055065
Omslagsdesign: Asbjørn Jensen
Utkommet

Henrik Nor-Hansen

Termin

Henrik Nor-Hansen (f. 1967) har base i Stavanger. Han debuterte i 1996 
med romanen Krater på krater og har senere utgitt en rekke bøker.

r o m a n

Sankthans 1998 blir en ung mann funnet bevisstløs på Hommersåk 
utenfor Stavanger. Politiet mistenker blind vold. Det etterlyses vitner i 
lokalmiljøet. Offeret gjennomgår en vanskelig rekonvalesens, med kirur-
gisk og medisinsk behandling. Et halvt år senere blir politisaken henlagt. 
I årene som går forsøker Kjetil Tuestad å komme tilbake i samfunnet, 
men opplever en rekke nevropsykiatriske senskader. Etter hvert 
mister han evnen til menneskelig nærhet, til intimitet, og skrives 
ved flere anledninger inn på Psykiatrisk divisjon ved Stavanger 
universitetssykehus. Han skilles og mister kontakten med sitt barn. 

I den samme perioden gjennomgår Hommersåk store forandringer, i 
likhet med landsdelen, om ikke landet for øvrig. Pengene strømmer inn, 
men de sosiale problemene forblir og antar nye former. I hvilken grad 
finnes det en sammenheng mellom det økonomiske og det psykiske? Er 
Kjetil Tuestad et offer eller et symptom? 

Sagt om Termin:
«Nor-Hansens prosjekt er interessant, og hans 
korte bøker er små, litterære opplevelser.» 
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv
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Gaute Heivoll

De skyldfrie

Gaute Heivoll (f. 1978) debuterte i 2002, og har skrevet både dikt, 
barnebøker, noveller og romaner. I 2010 ble han tildelt Brageprisen for 
romanen Før jeg brenner ned. De skyldfrie er hans åttende roman. 
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r o m a n

Sigrid er nitten år da hun møter Embret. Han har nettopp flyttet til bygda som nyutdannet lærer. Hun 
ønsker seg ut, bort fra moren og lillesøsteren, Edit. Han ønsker å bli lagt merke til og få alle rundt seg til å 
se hvem han egentlig er. I hverandre finner begge det de vil ha, og sammen skal de møte framtiden. 

Men livet vil det annerledes. Når katastrofen slår ned, blir Embret og de to søstrene stilt overfor et 
valg som besegler deres skjebne. Prisen er derimot en løgn som stadig truer med å rive tilværelsen fra 
hverandre. En løgn som sakte forvandles til en form for sannhet.

De skyldfrie er en roman om håp og selvbedrag, om frelse og langsom undergang. Det er roman om 
lengselen etter å være noe mer enn seg selv, og om det umulige i å overskue sine valg. 

r o m a n e r

Sagt om Øksa og ishavet:
«Hver eneste novelle oppleves 
som gyldig, vesentlig og aktuell 
for enhver som åpner seg for disse 
«øksene». De kan knuse hjertets is.»
Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

«Gaute Heivoll formidlar indirekte 
og varsamt og syner seg som ein 
menneskekjennar. [...] Heivoll har eit 
rikt språk og eit stort repertoar som 
forfattar.»
Odd W. Surén, Dag og tid

«Det er alvor og varme og et klokt, 
tilgivende menneskesyn i Heivolls 
tekster, ført i et språk som endres 
subtilt etter som handlingen veksler 
mellom fortid og vår egen tid.»
Annette Orre, Vårt land
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250 sider
Pris: 379,–
ISBN: 9788210055171
E-bok: 9788210055188
Omslagsdesign: Stian Hole
Lanseres medio oktober

r o m a n e r

tidligere utgivelser i salg:

Ungdomssangen, 2012, heftet, ISBN 9788210052422

Kjærlighetsdikt på bunnen av elva, 2006, innbundet, ISBN 9788205352407

Kjærlighetsdikt på bunnen av elva, 2011, e-bok, ISBN 9788205416055

Doktor Gordeau og andre noveller, 2007, innbundet, ISBN 9788205352346

Doktor Gordeau og andre noveller, 2008, heftet, ISBN 9788210050428

Doktor Gordeau og andre noveller, 2011, e-bok, ISBN 9788205416031

Før jeg brenner ned, 2011, heftet, ISBN 9788210051517

Før jeg brenner ned, 2011, e-bok, ISBN 9788205422360

Før jeg brenner ned, 2016, heftet ISBN 9788210055362

Himmelarkivet, 2011, e-bok, ISBN 9788205416048

Himmelarkivet, 2012, heftet, ISBN 9788210052828

Kongens hjerte, 2011, innbundet, ISBN 9788210051616

Kongens hjerte, 2011, e-bok, ISBN 9788205422353

Jeg kommer tilbake i kveld, 2012, innbundet, ISBN 9788210051456

Over det kinesiske hav, 2013, innbundet, ISBN 9788210053269

Over det kinesiske hav, 2013, e-bok, ISBN 9788210053276

Over det kinesiske hav, 2014, heftet, ISBN 9788210053849

De fem årstidene, 2014, innbundet, ISBN 9788210053931

De fem årstidene, 2014, e-bok, ISBN 9788210053948

De fem årstidene, 2015, heftet, ISBN, 9788210054440

Øksa og ishavet, 2015, innbundet, ISBN 9788210054785

Øksa og ishavet, 2015, e-bok, ISBN 9788210054792

Øksa og ishavet, 2016, heftet, ISBN 9788210055348
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Nicolai Houm

Jane Ashlands gradvise forsvinning

Nicolai Houm (f. 1974) hadde sitt kommersielle gjennom brudd i 2014 
med romanen De håpefulle. Jane Ashlands gradvise forsvinning er 
hans fjerde utgivelse.
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r o m a n

En amerikansk kvinne våkner alene i et telt i den norske fjellheimen. Utenfor er det tett tåke og kuling. 
Mobiltelefonen er utladet. Hun har verken kart, kompass eller mat.

Hun har egentlig kommet til Norge for å oppsøke fjerne slektninger hun aldri har møtt. Da besøket skjærer 
seg på alle tenkelige vis, tar hun kontakt med en zoolog hun tilfeldigvis møtte på flyet. Hun ender med å 
følge med ham på moskusvandring i Dovrefjell, men også her går det meste galt.

Ut av tåken tegner det seg gradvis et bilde av en fortid, en personlig katastrofe, en desperat jakt på ny 
mening. For selv den som har mistet alt, har noe å tape.

I Jane Ashlands gradvise forsvinning viser Houm stor psykologisk innsikt og tegner et sjeldent sorgportrett 
det er umulig å forbli uberørt av.

r o m a n e r
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175 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210055225
E-bok: 9788210055218
Omslagsdesign: Nicolai Houm/
Solveig Waage Skalvik
Lanseres medio august

r o m a n e r

tidligere utgivelser i salg:

Alle barn er laget av ild, 2009, innbundet, ISBN 9788210050619

Alle barn er laget av ild, 2009, e-bok, ISBN 9788205416154

De håpefulle, 2013, innbundet, ISBN 9788210051319

De håpefulle, 2013, e-bok, ISBN 9788210053474

De håpefulle, 2014, heftet, ISBN 9788210053832

Sagt om De håpefulle:
«Houms roman får deg til å nikke, le og tenke etter 
[...]. Nicolai Houm har med De håpefulle skrevet sitt 
gjennombrudd.» 
Mari Nymoen Nilsen, VG

«En svært underholdende, morsom og passe 
utfordrende slukebok [...] De håpefulle spås en 
glitrende ferd ut i verden, og bør finne et publikum 
også her hjemme. Det er i alle fall verdt å håpe på.»
Gerd Elin Stava Sandve, Dagsavisen

«Nicolai Houms De håpefulle er den type roman 
man trygt kan kjøpe tre, fire eksemplarer av. Man 
skal jo gi gaver i år også [...] Nicolai Houm fanger 
den kultiverte middelklassens sjargong med nesten 
perfekt gehør.» 
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

«Noe av det bedre som kan skje en i livet, er å åpne 
en tykk bok, lese noen sider og være fanget av 
teksten. Det skjedde da jeg ga meg i kast med De 
håpefulle [...] Dette er en tekst som umiddelbart 
underholder, beveger og stimulerer til ettertanke.»
Steinar Sivertsen, Stavanger Aftenblad
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Monica Isakstuen

Vær snill med dyrene

Monica Isakstuen (f. 1976) debuterte i 2009. Vær snill med dyrene er hennes 
tredje roman.
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r o m a n

En liten familie på tre er i oppløsning. De klarte det ikke. Karen klarte det ikke. Koret av stemmer melder 
seg, fra venninner til familieterapeuter, med ord som skal hjelpe: Delt bosted. Mekling. Fordeling. 
Tilknytning. Forutsigbar adferd. Transitt-fase. Barn er robuste skapninger. Karen lytter til dem, slik en 
moderne kvinne skal, samtidig som alt i henne gjør opprør. Nei, barnet er mitt. Det er jeg som er dets mor. 
Det finnes ingenting moderne ved meg.

Likevel kommer spørsmålene: I hvilken grad er rollen som mamma knyttet til det å være familie? Er 
datteren fortsatt hennes når hun er hos faren? Hvis man er mor den ene uken, hva er man i den andre?

Med skarphet og varme stiller Isakstuen til skue en mor som frykter at hun i bunn og grunn har sviktet 
barnet sitt. Vær snill med dyrene er en rå, akutt og opprivende roman om å befinne seg i ruinene av et 
ekteskap sammen med den man bryr seg om aller mest – annenhver uke. 

r o m a n e r
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200 sider
Pris: 329,–
ISBN: 9788210055515
E-bok: 9788210055522
Omslagsdesign: Egil Haraldsen 
& Ellen Lindeberg / EXIL Design
Lanseres medio september

r o m a n e r

tidligere utgivelser i salg:

Avstand², 2011, innbundet, ISBN 9788210050732

Avstand², 2011, e-bok, ISBN 9788205416147

Om igjen, 2014, innbundet, ISBN 9788210053283

Om igjen, 2014, e-bok, ISBN 9788210053290

Om igjen, 2015, heftet, ISBN 9788210054471 

Sagt om Om igjen:
«En av årets beste romaner [...] Det er ikke så  
ofte man leser så særegne og vakre beskrivelser 
av vennskap som Isakstuen gir oss her.» 
Mari Nymoen Nilsen, VG

«Monica Isakstuen har med sin åpne komposisjon og 
spørrende innstilling skrevet en roman som berører 
sterkt, samtidig som den på finurlig vis løfter Joyce 
Hattos historie ut av det spesielle til det allmenne.»
Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad

«[Isakstuen] skaper et voldsomt driv som raskt 
tar leseren til kjernen av hovedpersonens indre 
giftighet.»
Aksel Kielland, Klassekampen

«Med sin klare og presise språkføring og en 
bildeskapende evne som reflekterer hennes arbeid 
med poesi, har Isakstuen konstruert en roman 
som sakte, men sikkert strammer grepet og fanger 
leserens oppmerksomhet – og ender med å 
engasjere dypt.» 
Kjell Jørgen Holbye, Fredriksstad Blad
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Jens M. Johansson

Et godt liv

Jens M. Johansson (f. 1971) debuterte i 2002. I 2013 ga han ut romanen 
Bryllup og begravelser, som av flere kritikere ble kåret til en av årets beste 
bøker. Et godt liv er hans femte roman. 
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I løpet av et halvt år har Katja mistet både moren og faren sin. På kontoret i andre etasje plasserer hun 
restene fra foreldrenes liv, kasse på kasse med dagbøker og brev, almanakker og lister. Katja er gift med 
Simon, som er forfatter. Sammen har de sønnen Leon, som helst unngår å være hjemme. Simon og Katjas 
krangler er mange og sårende. Ekteskapet har sett bedre dager. 

Ved en tilfeldighet begynner Simon å lese i papirene på kontoret, og oppdager med forbløffelse hvor 
åpent svigermoren, Else, forteller om sitt eget liv. I dagbøkene skriver hun om nesten alt, hennes syn 
på seksualitet, hennes forhold til alkohol og medisiner, hennes brustne håp og drømmer. Det er en 
opprivende fortelling, og den setter både Katjas liv og deres eget ekteskap i nytt lys. 

Men hvilken tiltro skal man ha til dokumentene, det som står svart på hvitt? Forteller de hele historien? 
Og hva er det som utgjør et godt liv?

r o m a n e r
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397 sider
Pris: 379,–
ISBN: 9788210055195
E-bok: 9788210055201
Omslagsdesign: Stian Hole
Lanseres ultimo august

r o m a n e r

tidligere utgivelser i salg:

Trøst, 2005, heftet, ISBN 9788205339897

En liten historie om lengsel, 2008, heftet, ISBN 9788210050237

En liten historie om lengsel, 2013, e-bok, ISBN 9788205416086

Døde fedre, 2012, e-bok,  ISBN 9788210051937

Bryllup og begravelser, 2013, innbundet, ISBN 9788210053320

Bryllup og begravelser, 2013, e-bok, ISBN 9788210053337

Bryllup og begravelser, 2014, heftet, ISBN 9788210053856

Sagt om Bryllup og begravelser:
«Denne romanen er et høydepunkt i Jens M. 
Johanssons forfatterskap, og står frem som en 
av bokhøstens aller beste utgivelser.»
Silje Stavrum Norevik, Bergens Tidende

«Jens M. Johanssons nyeste roman gir leserens 
liv en mening.» 
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

«Johansson har en særdeles god penn. 
Romanen er velformulert og lettskrevet med 
elegante overganger.» 
Cathrine Krøger, Dagbladet

«Jeg håper mange vil lese denne boken, 
den er livsberikende i måten den sier noe 
allmenngyldig om å høre hjemme med våre 
nærmeste, samle tråder og stå i livet med 
en ærlighet overfor seg selv.»
Mari Nymoen Nilsen, VG



18

Linnéa Myhre

Hver gang du forlater meg

Linnéa Myhre (f. 1990) debuterte i 2012 med romanen Evig søndag.  
I 2014 utkom Kjære. Hver gang du forlater meg er hennes tredje roman.
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Det er slutt. Selv om han sier at han fortsatt elsker henne, så går det ikke lenger. Han trenger tid for seg selv, 
vil vite hvem han er uten henne. Nei, sier han, du fortjener noe annet, noe bedre. En annen enn meg.

Men likevel vender han tilbake. Han banker på døren hennes, ringer, spør om hun vil være med ut, om de 
skal være sammen i kveld, i natt, for så å forlate henne igjen morgenen etter. Og hun tar ham imot, igjen 
og igjen, for hva annet kan hun gjøre? Han er jo hennes livs kjærlighet.

Hver gang du forlater meg er en roman om kjærlighetens objekter og språk. Det er en roman om det 
nådeløse håpet, når den ene elsker mer enn den andre, og, ikke minst, om forsøket på å fri seg fra 
kjærlighetssorgen uten også å miste seg selv.

r o m a n e r
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200 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210055072
E-bok: 9788210055089
Omslagsdesign: Egil Haraldsen 
& Ellen Lindeberg / EXIL Design
Lanseres primo september

r o m a n e r

tidligere utgivelser i salg:

Evig søndag, 2012, innbundet, ISBN 9788210052682

Evig søndag, 2012, e-bok, ISBN 9788210052699

Evig søndag, 2013, heftet ISBN 9788210053146

Kjære, 2014, innbundet, ISBN 9788210054112

Kjære, 2014, e-bok, ISBN 9788210054129

Kjære, 2015, heftet, ISBN 9788210054457

Sagt om Kjære:
«Må være årets kjærlighetsbrev [...] smart, svart 
og morsom.»
Mari Nymoen Nilsen, VG

«Morsomt, uten tvil, men også klart og sterkt 
om vanskelige følelser. Her er uventede bilder 
som gir liv til teksten. God flyt. Åpenbart en 
tydelig fortellerstemme.»
Gerd Elin Stava Sandve, Dagsavisen

«Brutalt ærlig. Linnéa Myhres Kjære er 
vanskelig å lese uten å bli berørt.» 
Elin Brend Bjørhei, Bok365
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120 sider
Pris: 329,–
ISBN: 9788210055492
E-bok: 9788210055508
Omslagsdesign: Asbjørn Jensen
Lanseres medio august

Per Schreiner

Henrettelse med elefant

Per Schreiner (f. 1965) debuterte i 2015 med novellesamlingen 
Min fars fem bad. Henrettelse med elefant er hans første roman.
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Pia og Espen har en gang vært kjærester. Nå skal Espen flytte sammen 
med Cathrine, som inntil nylig bodde sammen med Hallvard. Hallvard 
på sin side vurderer om han skal innlede et forhold til Marianne. Espens 
far, Agnar, er enkemann. Han har en hund som heter Poppy, selv om 
den egentlig var Gerd sin, kona som nå er død. Det hender han savner 
henne, men ikke så ofte. Cathrines foreldre, Ingrid og Morten, jobber 
som skuespillere i stykker som Espen liker, men ikke helt forstår. 
Cathrine hverken liker eller forstår dem. Morten drømmer om elefanter 
som tråkker ham i hjel, men han vet ikke hva det skal bety.

Henrettelse med elefant er en kjærlighetsroman om mennesker som 
ingen greier å elske. 

Sagt om Min fars fem bad:
«En av de beste norske novelledebuter de senere år.»
Frode Johansen Riopelle, Morgenbladet

r o m a n e r
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Tre byer. Tre møter. Tre historier.

Det er aldri tilfeldig hvem man ser til, eller på. Synet er ikke nøytralt. 
Blikket kan lande utallige steder. Ser du tilfeldigvis på meg, er det deg det 
handler om. Er du fremmed nok, kan du finne nærhet hvor som helst.

Historier om trøst viser hvordan møter med nye steder og mennesker 
utfordrer hvem vi er, hvordan vi ser oss selv, eller vil bli sett. At identitet 
er en størrelse i stadig endring. At språket, eller det språkløse, kan vri 
oss ut av det trygge, men også binde oss sammen. Hvor usynlig skillet 
kan være mellom ensomhet og tilhørighet – grensen mellom omsorg og 
forgripelse, likeså. 160 sider

Pris: 349,–
ISBN: 9788210055539
E-bok: 9788210055546
Omslagsdesign: Blæst/ Aud 
Gloppen 
Lanseres medio oktober

Ida Hegazi Høyer

Historier om trøst

Ida Hegazi Høyer (f. 1981) debuterte i 2012 med romanen Under verden, 
som fikk strålende kritikker. Hun har med fire romaner på like mange 
år etablert seg som en av sin generasjons viktigste litterære stemmer. I 
2015 fikk hun EU’s litteraturpris for Unnskyld, Morgenbladet kåret henne 
til en av de ti beste yngre forfatterne i landet, og hun har også mottatt 
Bjørnsonstipendet. Historier om trøst er hennes femte utgivelse.
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Sagt om Fortellingen om øde:

«Fortellingen om øde er en usedvanlig god 
roman. Historien, språket og menneskene 
som befolker den. Alt stemmer.» 
Gabriel Moro, VG 

n o v e l l e r
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129 sider
Pris: 299,–
ISBN: 9788210055034
E-bok: 9788210055041
Omslagsdesign: Grim Erland 
Lyng Svingen
Utkommet

Dan Andersen

Flaggtale

Dan Andersen (f. 1982) debuterte i 2010 med diktsamlingen 
Evighetsarbeid. Flaggtale er hans fjerde diktsamling.
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«Jeg sverger min troskap til flagget / Jeg sverger på det norske flagg». 
Slik begynner Dan Andersens diktsamling Flaggtale. Gjennom 
en serie troskapseder, taler og bekjennelser kommer den norske 
middelklassemannen til orde, han som har alt, men som likevel (og 
kanskje derfor) lengter etter dypet i sin sjel. Hans lengsler, håp og 
begjær brettes ut i alle sine motsetninger, og resultatet er en diktsamling 
uten like: satirisk, men likevel inderlig, fordekt, men likevel ærlig, 
lattervekkende, men likevel fylt av et svart alvor.   

I 1899 skrev den engelske forfatteren Rudyard Kipling «The White Man’s 
Burden». Diktet handlet om Vestens ansvar overfor de koloniserte folk. I 
2016 har ikke den hvite mann lenger noe imperium å forvalte. Men livet 
på toppen hviler fortsatt tungt på skuldrene hans.

Sagt om Flaggtale:

«Dan Andersens Flaggtale er antagelig den mest åpenbart 
folkelige og dagsaktuelle diktsamlingen du kommer over i år.»
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

d i k t
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144 sider 
Pris: 349,–
ISBN: 9788210055157
Omslagsdesign: Egil Haraldsen 
& Ellen Lindeberg / EXIL Design
Lanseres primo august

Ruth Lillegraven

Sigd

Ruth Lillegraven (f. 1978) har vore forfattar sidan 2005. Sigd er hennar 
fjerde diktsamling. Ho har også skrive ein roman og fleire barnebøker. 
For diktsamlinga Urd fekk ho Brageprisen i 2013. 
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Endre veks opp som odelsgut i ei vestlandsbygd på 1800-talet. Han skal 
vere som faren og fedrane før han. Som ung mann treffer han Abelone, 
giftar seg med henne og tek over garden. Framtida ser ljos ut – til Endre 
blir sjuk og sengeliggjande, og garden lyt seljast. Kven er han utan retten 
og plikta han er fødd til? Kva skal han no leve for? Det er då bøkene 
kjem, frå andre sida av havet, og tek Endre med ut i verda.

Sigd er ei forteljing i dikts form om eit enkelt – men samstundes 
storslått – liv, om dei universa bøkene kan opne, og korleis ein mann 
som er bunden til senga, kan ta del i oppdagingar i land langt borte. Det 
er ei forteljing om ei tid som ikkje finst meir, men som likevel er til å 
kjenne att. Og det er kjærleikshistoria om Endre og Abelone – som til 
slutt må lage seg sitt heilt eige språk for igjen å kunne snakke saman.

d i k t

Sagt om Manilahallen:

«Med Manilahallen befester hun sin posisjon i 
samtidslyrikkens elitedivisjon.»
Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad
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192 sider 
Pris: 299,–
ISBN: 9788210055010
E-bok: 9788210055027
Oversetter: Birgit Owe Svihus
Omslagsdesign: Blæst / Terese 
Moe Leiner
Utkommet

Fioly Bocca

Piken fra Piemonte

Fioly Bocca (f. 1977) bor i Piemonte ved foten av Monferrato-fjellene. 
Piken fra Piemonte er hennes debutbok.
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Anita har både drømmejobben og drømmemannen. Tilsynelatende. 
Da hun får beskjed om at moren er uhelbredelig syk, begynner hennes 
perfekte liv å slå sprekker. For å holde motet oppe skriver hun brev til 
moren om den spennende jobben, den fantastiske kjæresten og alle 
planene de har for bryllupet og de fremtidige barna. Men sannheten er 
en annen. En dag på toget til Torino møter hun en mann. På mystisk vis 
virker det som han kjenner den egentlige Anita. De møtes flere ganger, 
og han erklærer sin kjærlighet. Men tør hun å forlate den trygge og 
velkjente hverdagen? Og kan hun egentlig stole på ham? 

Piken fra Piemonte er en vakker kjærlighetshistorie fra dagens Italia, fra 
storbyen Torino i Piemonte, til de naturskjønne fjellene i Trentino. Det 
er en roman om sorgen over å miste sin mor, om frykten for å oppsøke 
det ukjente, og om hvordan også hverdagen kan romme magi – hvis 
man bare våger.

Sagt om Piken fra Piemonte:

«Denne romanen er poetisk, men moderne, og midt i 
blinken for deg som er romantiker og tror på skjebnen.»
Kvinner & Klær

o v e r s at t
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400 sider
Pris: 349,–
ISBN: 97882100524679
E-bok: 9788210054686
Oversetter: Tiril Broch Aakre
Omslagsdesign: Marius Renberg
Utkommet

John Donoghue

Urmakeren i Auschwitz

John Donoghue har jobbet innen psykisk helsevern i mer enn tjue år og har skrevet en rekke artikler om psykiske 
lidelser i medisinske tidsskrifter. Han er gift og bor i Liverpool. Urmakeren i Auschwitz er hans debutroman.

r o m a n

SS-offiser Paul Meissner ankommer Auschwitz fra Østfronten, skadet 
og kun i stand til å utføre administrative oppgaver. Han får i oppdrag å 
forbedre moralen og etablerer derfor en sjakk-klubb, hvor offiserene kan 
inngå veddemål om resultatene. Imidlertid får Meissner nyss om at det 
spilles sjakk også blant fangene, og at det skal befinne seg en «uslåelig» 
jødisk urmaker i leiren. Han undersøker om det er hold i ryktene, men 
det han setter i gang, skal forfølge ham til hans død.

Urmakeren i Auschwitz er et rørende og spennende historisk drama om 
krig og fred, om fiendskap og vennskap – og om hvordan det er mulig å 
tilgi det utilgivelige.

Sagt om Urmakeren i Auschwitz:

«Komposisjonen er enkel som i en krimbok. Et spill om liv og 
død, som belyser leserens egne reelle eller innbilte frykt. Slik 
kan en kobling av Auschwitz og sjakk overraskende si noe om 
proporsjoner, terror og angst i vår egen tid.» 
Arnstein Olaisen, Haugesunds Avis

o v e r s at t
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L.S. Hilton

Maestra

Lisa Hilton (f. 1974) er fra Nord-England. Hun har studert engelsk og 
kunsthistorie og har bred erfaring som journalist og kunstbokforfatter. 
Maestra er første bok i en trilogi. Bokrettighetene er solgt til 38 land og 
filmrettighetene er solgt til Colombia Pictures.
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Judith Rashleigh kommer fra beskjedne kår, men har etter flere års målbevisst jobbing klart å få seg en 
assistentjobb ved et av Londons større auksjonshus. Hun mestrer de sosiale kodene og er på vei oppover 
i kunstens verden, men mister jobben da hun kommer på sporet av et grovt falskneri der en av sjefene 
hennes er involvert. Blakk og desperat takker hun ja til en jobb som barvertinne. Som i auksjonshuset 
spiller Judith rollen hun er tildelt. Hun kler seg, snakker og fører seg slik de velbeslåtte mennene ønsker. 
Hun er snill pike.

Men samtidig dyrker hun et vennskap. En venn hun ikke har sett på lenge, men som har hjulpet henne 
tidligere. Som har vært der når ingen andre har stilt opp. En venn som en snill pike helst ikke bør ha: 
raseriet.

Maestra tar leseren fra London via fransk og italiensk riviera til Zürich, Roma og Paris. Jetset, milliardærer, 
mafia, kunstsvindlere, død og mørk erotikk er bare noen av ingrediensene i denne internasjonale 
boksensasjonen.

o v e r s at t
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360 sider
Pris: 299,–
ISBN: 9788210055379
E-bok: 9788210055386
Oversetter: Hilde Lyng
Omslagsdesign: Gray318 & 
Blacksheep-uk.com / Jet Purdie
Utkommet

o v e r s at t

Sagt om Maestra:
«Glamorøs, skarp og dekadent, erotisk og 
uimotståelig. Maestra er en gave til lesere som 
liker hevnsyke, kvinnelige protagonister.»
Booklist

«Kombinasjonen av glamour, sex, mord og 
en kynisk dame i hovedrollen kan vi like [...] 
Etter all den sure kaffen i skandinavisk krim 
kjennes det velfortjent å sole seg på yachter, 
blant hedgefond-rikinger, filmstjerner og 
østeuropeiske oligarker.»
Aslak Nore, Aftenposten

«Der Fifty Shades beholder koplingen mellom 
sex og romantikk, er den fullstendig fjernet 
i Maestra. Det gjør den egentlig mye mer 
banebrytende og revolusjonerende, ettersom 
det her er en kvinne som opererer slik menn 
alltid har kunnet tillate seg, ikke minst i 
kunsten: frakoplet og egoistisk.»
Valerie Kubens, Fædrelandsvennen

«Gone Girl gone wild. En halsbrekkende thriller 
med en lang rekke plott-tvister.»
Marie Kleve, Dagbladet
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Deon Meyer

Cape Town

Deon Meyer (f. 1958) er fra Sør-Afrika og regnes som en av verdens beste krim- 
og thrillerforfattere. Bøkene hans er oversatt til 28 språk, og de har ligget høyt på 
bestselgerlistene i en rekke land. 
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Mat Joubert hadde alt. En gang var han en stigende stjerne i politistyrken i Cape Town, men så ble kona 
myrdet, og med henne døde fremtidshåpet. Alkoholisert og lammet av sorg er han nå bare en skygge av 
seg selv.

Så dukker en ny drapsmann opp, en som tilsynelatende bare tar livet av tilfeldige ofre. Mat Joubert kaster 
seg inn i saken og ser på den som sin siste sjanse for å finne tilbake til den han en gang var. Men i sin jakt 
på morderen forstår han raskt at han ikke er den eneste som har spøkelser fra fortiden som må drives ut.

Deon Meyer svikter aldri. En solid, karakterdrevet krim – med spenning fra første til siste side. Nå aktuell 
som internasjonal tv-serie med Trond Espen Seim i hovedrollen.

o v e r s at t
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410 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210054676
E-bok: 9788210054983
Oversetter: Eve-Marie Lund
Omslagsdesign: Wil Immink 
Design
Utkommet

o v e r s at t

Sagt om Cape Town:

«En velskrevet og kompetent politithriller fra eksotisk miljø.»
Jarle Natland, Stavanger Aftenblad

«Spennende thriller med ekte nerve.» 
Thorstein Buer, Demokraten

«Meyer evner å beskrive både det som 
er tiltrekkende og frastøtende på en mesterlig 
måte, og i bunnen ligger et godt plott.» 
Jon Åge Fiskum, Trønder-Avisa 

«Deon Meyers krimromaner fra Sør-Afrika kommer til å 
bli stående som noe av det ypperste som er produsert 
i sjangeren, det er jeg viss på. I den sammenheng er 
Cape Town en solid gjennomført, sympatisk sak, og en fin 
inngang til dette litterære universet.»
Ola A. Hegdal, Dagens Næringsliv

tidligere utgivelser i salg:

Hvit skygge, 2010, innbundet, ISBN 9788210050824

Hvit skygge, 2012, heftet, ISBN 9788210051739

13 timer, 2011, innbundet, ISBN 9788210050886

13 timer, 2012, heftet, ISBN 9788210051746

Jegerens hjerte, 2012, heftet, ISBN 9788210051715

Djevelfjellet, 2012, heftet, ISBN 9788210051722

Brennende spor, 2012, innbundet, ISBN 9788210051661

Brennende spor, 2012, e-bok, ISBN 9788210052323

Brennende spor, 2014, heftet, ISBN 9788210054044

Død ved daggry, 2014, heftet, ISBN 9788210054051

Syv dager, 2013, innbundet, ISBN 9788210053030

Syv dager, 2013, e-bok, ISBN 9788210053047

Syv dager, 2014, heftet, ISBN 9788210053870

Kobra, 2014, innbundet, ISBN 9788210053788

Kobra, 2014, e-bok, ISBN 9788210053795

Kobra, 2015, heftet, ISBN 9788210054419
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550 sider
Pris: 399,–
ISBN: 97882100545119
E-bok: 9788210055126
Bokdesign: Blæst / Aud Gloppen
Lanseres ultimo oktober

Inger Merete Hobbelstad

Å leve med Shakespeare

Inger Merete Hobbelstad (f. 1980) er litteraturviter og skribent. Som 
kritiker og kommentator i Dagbladet har hun skrevet en rekke artikler 
om film, litteratur og kulturhistorie, i tillegg til å være en engasjert 
samfunnsdebattant. I 2012 var hun delforfatter for boken Norske 
klassikere.
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23. april 1616 døde William Shakespeare. Siden den gang har de fleste 
stykkene hans blitt udødelige klassikere, og er spilt på scener verden 
over. Men hva er det med denne forfatteren, som selv etter fire hundre år 
fortsatt berører sine lesere og vekker slik begeistring?

Med utgangspunkt i ti av William Shakespeares stykker har Inger 
Merete Hobbelstad skrevet en personlig, klok og morsom bok, som også 
handler om Breaking Bad, Ibsen, Abraham Lincoln, Roman Polanski, 
Barack Obama, Unreal, Freud, Strindberg, Undset, Knausgård og mye 
mer. For hva forteller Romeo og Julie oss egentlig om kjærligheten? Og 
Othello om sjalusi? På hvilken måte kan Corilianus forklare noe om 
det amerikanske presidentvalget i 2016? Og hvordan viser Beatrice og 
Benedikt i Stor ståhei for ingenting at den verste krangel kan skjule den 
største lidenskap?

I Å leve med Shakespeare viser Hobbelstad hvordan disse verkene fortsatt 
har mye å fortelle mennesker i dag.

s a k p r o s a
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600 sider 
Pris: 399,–
ISBN: 9788210055232
Lanseres ultimo november

Henrik H. Langeland

Eventyrerne. En fortelling om 
Aker i vår tid

Henrik H. Langeland (f. 1972) fikk sitt gjennombrudd med romanen Wonderboy i 
2003. Han bor i Oslo. 

s a k p r o s a

Tidlig om morgenen den 23. august 1991 sank understellet til 
oljeplattformen Sleipner i Gandsfjorden, noen kilometer sør for 
Stavanger. 18 måneders arbeid og 1,6 milliarder kroner gikk tapt på bare 
noen minutter. Sammenstøtet med havbunnen skapte et jordskjelv som 
målte 3,1 på Richters skala. Men rystelsene var ikke bare geologiske, for 
ulykken skulle også vise seg å få vidtrekkende konsekvenser for norsk 
næringsliv.

Fem år senere, i et av norgeshistoriens mest spektakulære oppkjøp, 
skaffet RGI og Kjell Inge Røkke seg kontroll over Aker. Sleipner-ulykken 
og forsikringskravet som fulgte, var en forutsetning for at raidet lot seg 
gjennomføre. Røkkes eventyrlige inntreden var starten på en ny epoke 
i Akers historie, som de siste tjue årene har satt sitt preg på Norge og 
verden. 

I forbindelse med selskapets 150-årsjubileum skrev Dag Solstad 
Medaljens forside. Tjuefem år senere har Henrik H. Langeland skrevet 
sin fortelling om vår tids Aker i Eventyrerne. 

s a k p r o s a
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Gaute Heivoll
Før jeg brenner ned
(filmpocket) Roman
ISBN: 9788210055362
Pris: 149,–

Gaute Heivoll
Øksa og ishavet
Noveller
ISBN: 9788210055348
Pris: 149,–

Ida Hegazi Høyer
Fortellingen om øde
Roman
ISBN: 9788210055300
Pris: 149,–

Birger Emanuelsen
Historien om et godt menneske
Roman
ISBN: 9788210055294
Pris: 149,–

Simon Stranger
Det som en gang var jord
Roman
ISBN: 9788210055324
Pris: 149,–

å r e t s  p o c k e t
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Colm Tóibín
Brooklyn
Roman
ISBN: 9788210055423
Pris: 149,–

Sarah Waters
Gjestene
Roman
ISBN: 9788210055331
Pris: 149,–

Umberto Eco
Det som tåler dagens lys
Roman
ISBN: 9788210055287
Pris: 149,–

Janne Stigen Drangsholt
Ingrid Winters makeløse mismot 
ISBN: 9788210055270 
Pris: 149,-

J.R.R. Tolkien
Silmarillion (ny utgave)
Fantasy
ISBN: 9788210055256
Pris: 149,–

å r e t s  p o c k e t
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