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ETTER 20 ÅR I NORSK BOKBRANSJE lar jeg meg fortsatt overraske over hvilke 
bøker som treffer det brede publikum og hvilke som faller igjennom. Særlig er det 
skjønnlitterære markedet fascinerende uforutsigbart. Men noen tendenser tror jeg 
vil gjøre seg gjeldende også i årene som kommer. 

1)  Krimlitteratur vil fortsatt ha en dominerende posisjon.
2)  Oversatt underholdningslitteratur vil bli stadig mer populært.
3)  Den selvutleverende litteraturen vil fortsatt gi oss sterke leseropplevelser.

Det siste kommer det et eksempel på i høst, når Leonard Ibsen debuterer 
med romanen Jar. Den inneholder uvant sterke scener og omtaler personer i 
forfatterens nære familie. Det er en kontroversiell utgivelse. Men den er viktig. 
Også fordi den fremviser litteraturens evne til å rekonstruere fortiden, kaste nytt 
lys på faktiske hendelser og plassere dem i nye sammenhenger. Nettopp dette er 
det viktig å huske på når vi leser selvbiografisk fiksjon, at den ikke er virkelighet, 
men alltid bare er en subjektiv rekonstruksjon av virkeligheten. 

Viktigst av alt er likevel troen på den gode historien, enten den kommer som 
roman eller novelle, fra ferske forfattere eller gamle ringrever. Vi tilbyr godbiter  
av alle slag denne høsten – og er spente på responsen.

God bokhøst!

Richard Aarø, 
forlagssjef
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Margrethe Aas

Vy

Vy utforskar eit samtidig bylandskap. Kor er vi på veg 
som menneske i det vi ser og sansar omkring oss?

Fuglane sirkla inn og vatnet
meandersvingingar skapte staden
and then one thing led to another

Margrethe Aas (f. 1983) kjem frå Fræna og er utdanna frå Nordland 
kunst- og filmskole og Arkitektskolen Aarhus. Vy er debutboka hennar.
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80 sider
Pris: 279,–
ISBN: 9788210054587
E-bok: 9788210054884
Omslagsdesign: Egil Haraldsen 
& Ellen Lindeberg / EXIL Design
Utkommet
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d e b u ta n t e r

157 sider
Pris: 329,–
ISBN: 9788210054266
E-bok: 9788210054273
Omslagsdesign: Therese Moe 
Leiner / Blæst
Utkommet

Gjermund Gisvold

Gjøkungen

Anton Dalgård er en enkel sjel med en mørk fortid.

Egentlig vil han helst være i fred, men stadig ender han opp i 
situasjoner som involverer naboene i blokka, en skeiv ansamling 
i utkanten av tilværelsen. Med Antons hjelp blir de dyttet 
nærmere og nærmere kanten. Helt til noen faller utfor.

I en naivistisk og tilbakeholden stil, rik på humor og skarpe 
observasjoner, tegner debutanten Gjermund Gisvold et portrett 
av et mikrosamfunn i oppløsning.

Gjermund Gisvold (f. 1972) er debutant, og skriver også på flere 
filmprosjekter. Han bor i Trondheim.
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Sagt om Gjøkungen:

«Debutanten Gjermund Gisvold  
har skrive ein stilsikker roman om 
livet i ei sosial bakevje» 
Odd W. Surén, Dag og Tid

«Gisvolds roman er på én og  
samme gang småskummel, 
humoristisk og slående» 
Anne Merethe K. Prinos, Aftenposten
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140 sider
Pris: 329,–
ISBN: 9788210053955
E-bok: 9788210053962
Omslagsdesign: Egil Haraldsen 
& Ellen Lindeberg / EXIL Design
Lanseres ultimo september

Leonard Ibsen

Jar

Leonard Ibsen (f. 1981) bor i Oslo. Jar er hans første roman.
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Jeg bor i fars hus.

Leonard Ibsen står i familiehuset på Jar og minnes. Den døde faren, 
kunstnermormoren som brøt med den konforme borgerligheten, den 
hensynsløse og brutale stefaren, moren som sviktet ham da det gjaldt 
som mest. Og ikke minst: hans eget svik mot sin egen familie.

Hvordan ble denne skjebnen beseglet? Hvor langt tilbake må han gå? 
Og i hvilken grad kan han stilles ansvarlig for sine valg, når oppvekstens 
mørke ikke er mulig å riste av seg?

Jar er en roman om arvesynd, om kulturkonflikter og misogyni, om 
raseri og vold. Det er et rystende innblikk i en voldspreget barndom 
som resulterer i et voldelig voksenliv. Og sannsynligvis en av de mest 
selvutleverende debutromaner på lang tid.

d e b u ta n t e r
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160 sider
Pris: 329,–
ISBN: 9788210054938
E-bok: 9788210054945
Omslagsdesign: Asbjørn Jensen
Lanseres ultimo september

Per Schreiner

Min fars fem bad

Per Schreiner (f. 1965) er manusforfatter og dramatiker. Sammen med 
Erlend Loe og Bjørn Olaf Johannessen skrev han manus til tv-serien Kampen 
for tilværelsen. Min fars fem bad er hans første skjønnlitterære bok.
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En far bygger fem bad. En sønn lyver for sin far. En farfar stikker av 
fra regningen. En familie spiller ut sine ritualer. En mann oppdager, i 
dagene etter sin død, hvor ferden går videre. 

Min fars fem bad er en mørk og morsom samling med fortellinger. 
Her finnes livsløgner og sannhetsord, morsbindinger og fadermord, 
alvorsprat og lekelyst. For når mennesket møter på motstand i livet, 
antar dets reaksjoner de mest varierte og absurde former.

d e b u ta n t e r
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Bjarte Arneson

Historien om enten Jørn eller Torgeir Bråten

Tenk at du som leser dette kunne vært et helt annet sted akkurat nå. Du kunne f.eks. ha vært 
reguleringstannlege, blitt uføretrygdet etter en jetski-ulykke, eller vært rådmann i Elverum. Om du bare 
hadde krysset veien den gangen, eller blitt med Monica på det padlekurset.
 
Det er ingen som har visst hvor de har ledet, alle veiene vi ikke tok. Før nå.
 
Dette er historien om de fjorten mest interessante livsløpene til enten Jørn eller Torgeir Bråten, presentert i 
en interaktiv roman der du som leser bestemmer hvilken retning handlingen tar. Dette er en bok om liv og 
død, men også om high fives og Stalin og helium og en linerle som heter Skibladner Christian Radich.

r o m a n

r o m a n e r
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um Med den kritikerroste novelledebuten Dette forandrer alt (2010) markerte 
Bjarte Arneson (f. 1978) seg som en ny, original forfatterstemme, med stort 
kreativt overskudd, mye kunnskap og en leken fortellerstil. Historien om 
enten Jørn eller Torgeir Bråten er hans andre utgivelse.
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347 sider
Pris: 369,–
ISBN: 9788210053221
E-bok: 9788210053238
Omslagsdesign: Philip Notland
Utkommet

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Dette forandrer alt, 2010, heftet, ISBN 9788210051258
Dette forandrer alt, 2011, e-bok, ISBN 9788205415997

Sagt om Dette forandrer alt:

«Såpass originalt og fantasifullt at det 
er vanskelig å finne Arnesons litterære 
slektninger i samtidslitteraturen. Et 
stykke litteratur man blir munter av, og 
akkurat den virkningen er det ikke mye 
kunst som har.»
Sigmund Jensen, Stavanger Aftenblad

r o m a n e r
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Janne Stigen Drangsholt

Ingrid Winters makeløse mismot

Ingrid Winter sitter fast. 

I huset hun ikke får solgt, i FAU-møter, i jobbkonflikter, i frykten for dørselgere, i et ekteskap som 
har mistet gnisten, i sin egen hverdagsangst. Bedre blir det ikke når hun ufrivillig blir plukket ut som 
representant i en jobbdelegasjon til St. Petersburg. Det skal være starten på forskningssamarbeid over 
landegrensene, men med Ingrid Winters deltagelse utarter det raskt til kaos, trusler om å bli sendt til Sibir 
og hostesaft som ikke er hva den utgir seg for å være. 

Men kanskje er en dose kaos akkurat det som trengs når alt har stivnet i et liv?

r o m a n

r o m a n e r
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Janne Stigen Drangsholt (f. 1974) debuterte i 2011 med romanen 
Humlefangeren. Hun jobber til daglig som litteraturforsker ved Universitetet i 
Stavanger, og Ingrid Winters makeløse mismot er hennes andre utgivelse.

Sagt om Ingrid Winters makeløse mismot:

«Det morsomste og såreste  
jeg har lest på lenge!»
Henriette Steenstrup

«En fest av en bok!»
Heidi Linde
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256 sider
Pris: 299,–
ISBN: 9788210053528
E-bok: 9788210053535
Omslagsdesign: Egil Haraldsen 
& Ellen Lindeberg / EXIL Design
Lanseres ultimo august

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Humlefangeren, 2011, innbundet, ISBN 9788210051128
Humlefangeren, 2012, e-bok, ISBN 9788210051876

Sagt om Humlefangeren:

«En debutant med velutviklet fortellerinstinkt. 
Historien drives rytmisk fremover og gjør boka 
vanskelig å legge fra seg.»
Erle Marie Sørheim, Dagbladet

r o m a n e r
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Umberto Eco

Det som tåler dagens lys

En paranoid skribent raver rundt i et drømmeaktig Milano mens han rekonstruerer femti års historie 
i lys av et sinnrikt plot bygget rundt det råtnende liket av en falsk Mussolini. I skyggene lurer den 
høyreekstreme organisasjonen Gladio, frimurerlosjen P2, det mulige mordet på pave Johannes Paul 
den første, et statskupp planlagt av prins Junio Valerio Borghese, CIA, røde terrorister kontrollert av de 
hemmelige tjenestene, og tyve år med drap og skalkeskjul. Så dukker et lik opp i Milanos trangeste gater. 
En rekke uforklarlige begivenheter som kunne vært fri fantasi, helt til et BBC-program dokumenterer det 
hele, eller i hvert fall så mye som gjerningsmennene har innrømmet så langt.

Og midt i kaoset: En skjør kjærlighetshistorie mellom to fødte tapere, begge tabloidjournalister som 
balanserer mellom tapte idealer og kyniske oppdragsgivere.

Med utgangspunkt i faktiske hendelser, setter Umberto Eco opp en mesterlig vev av spenning, 
storpolitikk og menneskelige relasjoner.

r o m a n
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Umberto Eco (f. 1932) er en verdensberømt språkforsker og forfatter med 
magisk fortellerglede. Hans forrige bok Gravlunden i Praha ble godt mottatt 
av kritikere og har totalt solgt over 20 000 eksemplarer i Norge.
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232 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210054518
E-Bok: 9788210054525
Oversatt fra italiensk av Birgit 
Owe Svihus
Omslagsdesign: Marius Renberg
Utkommet

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Gravlunden i Praha, 2012, heftet, ISBN 9788210052248
Gravlunden i Praha, 2011, innbundet, ISBN 9788210051333
Gravlunden i Praha, 2011, e-bok, ISBN 9788210052255
Rosens navn, 2015, heftet, ISBN 9788210054600
Dronning Leonas mystiske flamme, 2006, heftet,  
ISBN 9788205352629
Dronning Leonas mystiske flamme, 2005,  
innbundet, ISBN 9788205339538
Foucaults pendel, 2005, heftet, ISBN 9788205345010
Øya fra dagen før, 2005, heftet, ISBN 9788205340527
Baudolino, 2002, innbundet, ISBN 9788210046506
Fire moralske betraktninger, 2000, heftet, 
ISBN 9788210045318
Den nye middelalderen, 2000, heftet, ISBN 9788210040979

Sagt om Det som tåler dagens lys:
«Umberto Eco (83) er bedre enn  
på lenge i dette satiriske mesterstykket […]  
Det er elegant, virtuost og sviende godt  
levert av den gamle mester Eco»
Sindre Hovdenakk, VG 

«Ecos romaner er tenkestykker,  
fulle av utfordrende opplysninger  
og snedige vinklinger. God lesning.»
Jon Rognlien, Dagbladet

«Dødelig lek og skremmende  
morsom lesning i et mesterstykke av 
intrigemaestroen Umberto Eco.»
Jan Askelund, Stavanger Aftenblad

r o m a n e r
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Birger Emanuelsen

Historien om et godt menneske

Da Thomas vokste opp, brøt samfunnet rundt ham sammen. Ekteskapene gikk i oppløsning og dopet 
skyllet innover strendene. De heldige reiste bort for å studere, de uheldige ble værende. Tjue år senere 
lever gamle barndomsvenner vidt forskjellige liv. Dette er historien om hva som skjer når de møtes igjen.
 
Historien om et godt menneske er en roman om å tvile på sannheten om seg selv. En intens fortelling båret 
frem av et rikt persongalleri, som hele tiden stiller nye spørsmål om hvem vi er for hverandre. Boken 
utfordrer stadig skillet mellom det gode og det onde, det ærlige og det iscenesatte, bildet vi selv ønsker å 
tegne av oss selv og hvordan verden virkelig ser oss.
 
Er det i det hele tatt mulig å være et godt menneske?

r o m a n

r o m a n e r
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Birger Emanuelsen (f. 1982) debuterte i 2012 med den kritikerroste 
novellesamlingen For riket er ditt. Med romanen Fra jorden roper blodet 
(2014), som innbragte ham Ungdommens kritikerpris og Sørlandets 
litteraturpris, befestet han posisjonen som en av sin generasjons mest 
lovende forfattere. Historien om et godt menneske er hans tredje utgivelse.



13

ca. 300 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210054310
E-bok: 9788210054327
Omslagsdesign: Birger 
Emanuelsen / Asbjørn Jensen
Lanseres ultimo august

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Fra jorden roper blodet, 2015, heftet, ISBN 9788210054426
Fra jorden roper blodet, 2014, innbundet, ISBN 9788210053429
Fra jorden roper blodet, 2014, e-bok, ISBN 9788210053436
For riket er ditt, 2013, heftet, ISBN 9788210053177
For riket er ditt, 2012, innbundet, ISBN 9788210052514
For riket er ditt, 2012, e-bok, ISBN 9788210052521

Sagt om Fra jorden roper blodet:
«Historien om Tallak skiller seg ut fra det aller 
meste av norsk fiksjonslitteratur […] simpelthen i 
egenskap av sin åpenbare litterære kvalitet.»
Espen Grønlie, Le Monde diplomatique 

«Birger Emanuelsen er et  
navn man skal merke seg.»
Anne Merethe K. Prinos, Aftenposten

«En vakker og uhyggelig bok […] Emanuelsen  
har et hardt språk med til tider fantastisk 
treffende billedbruk.»
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

«Han har et helt eget grep på natur- og 
menneskeskildringer […] en uhyre  
stilsikker forfatter»
Cathrine Krøger, Dagbladet

«Birger Emanuelsen viste allerede i novelledebuten 
For riket er ditt (2012) et stort fortellertalent. 
Hans første roman, Fra jorden roper blodet, er ikke 
mindre bemerkelsesverdig.»
Sigmund Jensen, Stavanger Aftenblad

r o m a n e r
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Marte Huke

Naturhistorie

Hun er nitten år. Hun selger suvenirer til turistene langs riksveien. Hun bor i en varebil. Det er en 
sommerjobb. Snart skal hun til Bergen for å studere. Men nå er hun her, og med seg har hun bøkene sine 
og den tomme notatboken hun håper å kunne fylle med sine egne tekster. 

I et lavmælt og presist språk har Marte Huke skrevet frem et portrett av en ung kvinne på vei mot seg selv, 
i sin tilblivelse, så å si, åpen mot landskapet hun befinner seg i og menneskene hun møter.

Jeg savner ingen. Jeg vil sove. Elva går forbi, slutter ikke å renne. Den leter seg blindt fram, finner sine veier. 
Flommer over breddene, skaper nye løp.

Jeg vil være en stein som vannet slikker. Jeg vil ingenting. Jeg vil bare det. Slites løs, drive med, uten spørsmål, 
uten sorg.

r o m a n
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Marte Huke (f. 1974) debuterte i 2002 med diktsamlingen Delta, og har i alt 
skrevet fire diktsamlinger. Naturhistorie er hennes første roman.
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140 sider
Pris: 329,–
ISBN: 9788210054846
E-bok: 9788210054853
Omslagsdesign: Ole Øye
Lanseres ultimo august

Sagt om De fire årstidene:

«Dette er en flott diktsamling. 
Den undersøker istedenfor å 
postulere. Den har sin egen stille, 
gjennomtrengende tone. Og den 
kan gjerne nytes flere ganger.»
Arne Hugo Stølan, VG 

«Vakkert sagt, klokt tenkt»
Fartein Horgar, Adresseavisen

r o m a n e r
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Ida Hegazi Høyer

Fortellingen om øde

«Midt i det eneste havet, i det svarteste dypet, i det sterkeste lyset, i den voksende blå og levende 
avstanden, har jordskorpa revnet og sprengt seg, ramlet og reist seg, og kastet sitt innerste brennende 
oppover, utover – til en øy.»

Slik begynner den underlige og dypt fascinerende fortellingen om tannlegen Carlo, som trekker ut alle sine 
tenner og forlater et komfortabelt liv i mellomkrigstidens Europa til fordel for en tannløs eneboertilværelse 
på en øde øy i Stillehavet. Det går ikke lang tid før han får uvelkomment besøk av et eventyrlystent ektepar, 
og med ett er det sosiale gnisninger på den lille øya. Bedre blir det ikke når en eksentrisk baronesse slår 
seg ned på stranden med sitt mannlige harem. Kampen for tilværelsen er knallhard, og det er vanskelig å si 
hva som er mest truende: menneskene eller naturen.

I sin fjerde roman, som er inspirert av virkelige hendelser, skriver den prisvinnende Ida Hegazi Høyer 
frem et mikrosamfunn som dirrer av konflikt, og som viser hvor smått det menneskelige blir i kontrast til 
naturen selv.

r o m a n

r o m a n e r
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Ida Hegazi Høyer (f. 1981) ble nylig tildelt EUs litteraturpris for sin forrige 
roman Unnskyld, som også innbrakte henne Bjørnsonstipendet, og hun er av 
Morgenbladet kåret til en av de ti beste unge, norske forfatterne.
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220 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210054754
E-bok: 9788210054761
Omslagsdesign: Aud Gloppen / Blæst
Lanseres medio september

Sagt om Unnskyld:

«Igjen viser Ida Hegazi Høyer seg som en 
dyktig forteller, med spesiell evne til å la 
det skjulte komme gradvis til uttrykk, mens 
handlingen akselererer og dramatikken blir 
stadig mer påtrengende […] en besettende 
leseropplevelse»
Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad

r o m a n e r

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Unnskyld, 2014, innbundet, ISBN 9788210053986
Unnskyld, 2014, e-bok, ISBN 9788210053993
Ut, 2013, innbundet, ISBN 9788210053245
Ut, 2013, e-bok, ISBN 9788210053252
Under verden, 2012, innbundet, ISBN 9788210052873
Under verden, 2012, e-bok, ISBN 9788210052880
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Steve Sem-Sandberg

De utvalgte

Adrian Ziegler er barnet ingen vil vite noe av. Faren er borte, og moren klarer ikke å ta vare på ham. 
I tillegg regner myndighetene ham som «rasemessig degenerert». Det forteller i alle fall dokumentene som 
til slutt får ham innlagt på Spiegelgrund, en del av det store sykehuskomplekset Steinhof i Wien. Han er 
13 år. Året er 1941. Her arbeider Anna Katschenka. Hun er ingen glødende tilhenger av det nye regimet 
i Østerrike, men likevel en pliktoppfyllende, arbeidsom sykesøster som trenger reglene og rammene 
klinikken kan gi henne.

Gjennom de to karakterene skildrer Steve Sem-Sandberg et helt univers, et nazistisk mikrokosmos, så å si, 
der ofre og gjerningsmenn fremstilles med en innlevelse som bare gjør leseropplevelsen enda sterkere og 
mer rystende.

r o m a n

r o m a n e r
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Steve Sem-Sandberg (f. 1958) er en av Sveriges fremste forfattere. Han 
har vunnet en rekke priser og flere ganger vært nominert til Nordisk råds 
litteraturpris. Hans forrige roman De fattige i Łódź er blitt en internasjonal 
suksess, og er utgitt i mer enn 25 land.



19

569 sider
Pris: 399,–
ISBN: 9788210054372
E-bok: 9788210054389
Oversatt fra svensk av Bjørn Alex 
Herrman
Omslagsdesign: Øystein Vidnes
Utkommet

Sagt om De utvalgte:

«Rått og godt om eutanasi-
programmet til nazistane.»
Bjarne Tveiten, Fædrelandsvennen 

«Den som ikke blir rystende berørt  
av De utvalgte, må være forherdet  
til det immune.»
Jan Askelund, Stavanger Aftenblad

«En intelligent og presis framstilling 
av hvordan omstendighetene og de 
politiske vilkårene gjør oss til ofre og 
gjerningsmenn.»
Turid Larsen, Dagsavisen

«De utvalgte er, til tross for det 
programmatiske i boken, en 
prestasjon som også imponerer ved 
sin empatiske tegning av mennesker 
på alle sider. Selv de mange barna er 
tydelige karakterer.»
Rune Hallheim, Aftenposten

r o m a n e r
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Simon Stranger 

Det som en gang var jord

Byen er okkupert, og rundt den er det reist en mur. Bare et minimum av matvarer slipper gjennom. 
Det finnes ingen veier ut eller inn, bortsett fra én. I all hemmelighet jobber Mikael med å grave ut en 
tunnel til den andre siden. Doktorgraden hans er det ingen som har bruk for, men han kan grave, og han 
kan bære.

Når tunnelen åpner, blomstrer byen på ny. Befolkningen har matvarer å velge mellom, og Mikael finner 
igjen spor av glede i blikket til Miriam og Isak, hans kone og deres åtte år gamle sønn. Kanskje kan 
kjærligheten mellom dem likevel reddes. Håpet om å komme vekk og starte på nytt vekkes, men idet 
muligheten åpner seg, må også Mikael ta et valg som bryter med alt han står for.

Men finnes det egentlig valg i situasjonen han befinner seg i?

Det som en gang var jord beskriver en verden ikke langt fra vår egen. Det er en bok om ikke å gi slipp, om 
lengselen etter det tapte, og om å holde håpet levende, selv i det mørkeste mørke.

r o m a n

r o m a n e r
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Simon Stranger (f. 1976) debuterte i 2003 med romanen Den veven 
av hendelser vi kaller verden. Han har senere utgitt flere romaner og 
barnebøker, og er oversatt til tolv språk. For De som ikke finnes er han 
nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris.  
Det som en gang var jord er hans niende bok.
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Pris: 299,–
ISBN: 9788210054136
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Omslagsdesign: Therese Moe 
Leiner / Blæst
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Sagt om En fremmed i verden:
«Befriende aktuell fortelling […] Engasjementet 
og en grunnleggende opplevelse av å bli til 
gjennom en vev av historie, tid og hendelser er 
svært godt gjort.» 
Mari Nymoen Nilsen, VG 

«Enkeltvis er disse fortellingene gode, og 
overgangene mellom dem både elegante og 
relevante.»
Cathrine Krøger, Dagbladet

«En fremmed i verden er ikke bare en svært 
ambisiøs roman om forbindelse og isolasjon, 
men den er også håndverksmessig godt utført og 
med betydelig klokskap.»
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

«Fascinerande puslespel […] Mange bør finne 
fram til Simon Strangers forfattarskap.»
Oddmund Hagen, Dag og Tid

r o m a n e r

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Mnem, 2011, e-bok, ISBN 9788205416161
Mnem, 2010, heftet, ISBN 9788210051050
Mnem, 2008, innbundet, ISBN 9788210057664
En fremmed i verden, 2013, e-bok, ISBN 9788210052743
En fremmed i verden, 2013, heftet, ISBN 9788210053108
En fremmed i verden, 2012, innbundet, ISBN 9788210052736
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Sarah Waters

Gjestene

Hvor langt er du villig til å gå for den du elsker?

Året er 1922. London preges av desillusjonerte krigsveteraner, arbeidsledige og fattige. I en fornem villa 
i et av byens bedre strøk bor fru Wray og hennes ugifte datter Frances alene, etter at faren og broren 
mistet livet i skyttergravene på kontinentet. For å klare de daglige utgiftene ser de seg nødt til å ta inn 
leieboere, en avgjørelse som skal få store konsekvenser. Inn flytter Lilian og Leonard Barber, et moderne, 
ungt par som umiddelbart setter sitt preg på hverdagene i huset. Og etter hvert som begjæret tennes og 
frustrasjonene bygger seg opp, blir det klart for dem alle at ingenting vil bli som før. 

Gjestene er Sarah Waters på sitt beste: en kjærlighetsroman, en erotisk roman, en historisk roman og ikke 
minst: en spenningsroman av sjeldent kaliber.

r o m a n

r o m a n e r
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Sarah Waters (f. 1966 i Wales) debuterte med romanen Tipping the Velvet i 
1998, utgitt på norsk under tittelen Smaken av fløyel. Hun har vært nominert 
til Booker-prisen hele tre ganger, senest for The Little Stranger (Den lille 
fremmede) i 2009. Gjestene er hennes sjette roman.
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522 sider 
Pris: 399,–
ISBN: 9788210054211
E-bok: 9788210054228
Oversatt fra engelsk av  
Hilde Lyng
Omslagsdesign: Lise Kihle
Utkommet

Sagt om Gjestene:

«skarpt auge for både fine og grove 
nyansar i klassesystemet […]Det 
er handlinga som driv historia, og 
spenninga held seg til aller siste slutt»
Marta Norheim, NRK

r o m a n e r

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Den lille fremmede, 2011, heftet, ISBN 9788210051401
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n o v e l l e r

Gaute Heivoll

Øksa og ishavet

«En bok må være øksen til det frosne ishav i oss», skriver Franz Kafka i et brev. Gaute Heivolls nye bok 
henter sin tittel fra dette sitatet, og peker samtidig på hva disse ti novellene handler om. Oppbrudd og 
stillstand, kjærlighet og kulde, litteratur og liv – de nye, åpne horisonter.

En ung mann har kommet inn på forfatterstudiet og møter en lærer han tror kan forløse hans 
forfatterskap. Men kanskje det ikke er et forfatterskap som skal forløses, men et helt menneske. En kvinne 
minnes natten da de tyske soldatene banket på, da hun var overbevist om at de skulle arresteres. En 
forfatter blir truet på livet etter en bok han har skrevet. Han skriver brev til morderen, brev som får uante 
følger.

I Øksa og ishavet viser Gaute Heivoll seg som en novellist av rang. Det er få forfattere som klarer å fange 
hele menneskeliv så fortettet, og samtidig bevare det episke suget fra den virkelig store fortellingen.

n o v e l l e r
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Gaute Heivoll (f. 1978) debuterte i 2002 og har skrevet både dikt, noveller, 
barnebøker og romaner. I 2010 fikk han sitt gjennombrudd med romanen 
Før jeg brenner ned, som han også vant Brageprisen for. Boken er nå solgt til 
over 20 land og filmatiseres i disse dager.
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248 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210054785
E-bok: 9788210054792
Omslagsdesign: Øystein Vidnes
Utkommet

n o v e l l e r

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Omars siste dager, 2004, heftet, ISBN9788205330894
Ungdomssangen, 2012, heftet, ISBN 9788210052422
Kjærlighet på bunnen av elva, 2006, innbundet, ISBN 9788205352407
Kjærlighet 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
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

Sagt om De fem årstidene:
«Denne boka rører ved leserens hjerte og 
hvisker noe om hva som er viktigst i livet.»

Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

«[…]en vellykket, vemodig og  
virkningsfull roman»
Sindre Hovdenakk, VG

«Gaute Heivolls De fem årstidene gjør svunnen 
hverdag fullkomment magisk»
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv
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n o v e l l e r

Joakim Hunnes

Bøen

Ein tidligare lærar og tobarnsfar har mista alt og klarer ikkje leve lenger. 
Ein sjømann bankar opp ein kollega som hevdar at kona hans er utru, og 
blir sendt i land. Ein seksuelt frustrert småbarnsfar innleiar eit forhold 
til ungdomskjærasten. Ein einsleg bonde tek seg ei postordrebrud og 
endar med å drikke seg frå gard og grunn. Nevøen hans tek eit sabbatsår 
for å skrive og flyttar inn på garden. Det bringer tilbake minne om ein 
skjebnesvanger sumar for tjue år sidan.

Alle dei ni novellene i Bøen utspeler seg i ei lita bygd i Noreg ein plass. 
Dei handlar om vanlege menneske som står overfor dramatiske val, og 
om korleis alt som ikkje blir sagt, kan få uana konsekvensar.

n o v e l l e r
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Joakim Hunnes (f. 1981) bur i Vartdal på Sunnmøre. Han debuterte i 2011 
med romanen Alle vet hvem du er.

Sagt om Bøen:
«Bøen er ei velkomponert og 
gjennomarbeidd novellesamling på grensa 
til ein roman, og om ein tvila litt på talentet 
etter debutboka, er denne tvilen no gjord 
grundig til skamme.»
Oddmund Hagen, Dag og Tid

140 sider
Pris: 329,–
ISBN: 9788210054563
E-bok: 9788210054570
Omslagsdesign: Egil Haraldsen 
& Ellen Lindeberg / EXIL Design
Utkommet

«Hver enkelt novelle bæres av et 
markant sluttpoeng, men samtidig blir 
de ytterligere utvidet når personene 
dukker opp igjen. Dette er framifrå 
skrivekunst.»
Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad
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n o v e l l e r

180 sider
Pris: 349,–
ISBN: 9788210054730
E-bok: 9788210054747
Omslagsdesign: Asbjørn Jensen
Lanseres ultimo oktober

Svein Roger Nilsen

Den forstenede byen

Svein Roger Nilsen (f. 1967) er utdannet sosionom og videreutdannet 
innen behandling av rusavhengighet. Han bor og skriver i Drammen.
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n o v e l l e r

En politimann undersøker en sak der bilen til hans gamle lærer er 
beskutt med luftgevær. Møtet med læreren åpner en tvetydig minnebok, 
og med ett står politimannen ansikt til ansikt med seg selv på en måte 
ingen kunne forutse. Når slipper fortiden egentlig taket?

To innsatte. To åpenbaringer. En tvilende fengselsprest. En kynisk 
psykolog. Alle trenger de noe å tro på, men hvor langt er de villige til å 
gå for å finne det?

En kommunal hjelpeetats indre liv. Hvordan holder en gruppe 
mennesker seg motiverte for å hjelpe de uhjelpelige? Og er det egentlig 
lov å fortelle historiene vi helst vil glemme?

Novellene i Den forstenede byen retter blikket mot sider av samfunnet vi 
sjelden ser, om konsekvenser av handlinger, om forbrytelse og straff, om 
institusjoner som skal holde oss oppe, men som til tross for regler og 
systemer er like menneskelige som oss selv.

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Den elektriske skogen, 2013, innbundet, 9788210052989
Den elektriske skogen, 2013, e-bok, 9788210052996
Tørst, 2011, e-bok, 9788205416185

Sagt om Den elektriske skogen:
«I ferd med å skrive seg inn i 
eliten blant norske forfattere. Stor 
novellekunst. Anbefales!»
Stein Roll, Adresseavisen
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Laila Stien

Over elva

Laila Stien (f. 1946) debuterte i 1979. Hun ble tildelt Aschehoug-prisen 
i 2000. Over elva er hennes niende novellesamling for voksne.
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n o v e l l e r

Ei jente leter etter broren sin som har forsvunnet. En forlatt mann venter på at livet igjen skal ta til.  
En kvinne ser tilbake på et liv i kryss mellom to kulturer.

Det er en begivenhet hver gang Laila Stien gir ut en novellesamling. Som Alice Munro eller Raymond 
Carver klarer hun å skape et sjeldent nærvær i selv de mest tilforlatelige øyeblikk. I sju ulike fortellinger gir 
hun oss et innblikk i menneskets sårbarhet, hvordan det møter livet uten egentlig beskyttelse.
 
Hvis novellen er balansekunst, der hvert ord og hver setning teller, så er Laila Stien linedanseren fremfor 
noen.

n o v e l l e r
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137 sider
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ISBN: 9788210054860
E-bok: 9788210054877
Omslagsdesign: Egil Haraldsen 
& Ellen Lindeberg / EXIL Design
Utkommet

Sagt om 33 år / 33 noveller:

«Så mye menneskelig varme […]  
Laila Stien skaper stor kunst av  
det trivielle.»
Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen 

«Godbitene står i kø […] en bok som 
herved anbefales på det varmeste.»
Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

«Antologien viser utviklingen av 
Laila Stiens særegne novellekunst, 
der det alminnelige utforskes – og 
blir til svært innsiktsfull litteratur.»
Margoth Hovda-Lien, Nordlys

n o v e l l e r

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

33 år, 33 noveller, 2012, innbundet, ISBN 9788210051982
33 år, 33 noveller, 2012, e-bok, ISBN, 9788210052033
Hjem til jul, 2010, innbundet, ISBN 9788210051210
Vekselsang, 2007, heftet, ISBN 9788205375529
Sånt som skjer, 2002, heftet, ISBN 9788210047848
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80 sider
Pris: 279,–
ISBN: 9788210054778
E-bok: 9788210054907
Omslagsdesign: Egil Haraldsen 
& Ellen Lindeberg / EXIL Design
Lanseres ultimo august

Janne-Camilla Lyster

Melk kåpe sand måpe

Janne-Camilla Lyster (f. 1981) debuterte med diktsamlingen 
Øyeblikksarkiv i 2005. Melk kåpe sand måpe er hennes femte 
diktsamling.
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I Melk kåpe sand måpe forsøker Janne-Camilla Lyster å sette verden 
sammen på nytt. Diktene er preget av en radikal skjørhet og åpenhet, 
som samtidig er en forutsetning for rikdommen som vokser ut av dem. 
Gjennom uventede sprang og stillferdige sammenstillinger blir skillet 
mellom det menneskelige og det ikke-menneskelig reforhandlet.

Jeg snur meg, ingen er bak meg. En gang har ryggen vært oversiden, en 
gang har den blinde baksiden vært den pelskledte oversiden, utsiden, 
magen var en gang en buk som gjemte seg under, en myk slette mellom 
fire klover, jeg smøg meg gjennom det høye gresset, jeg gned flankene inntil 
store varme steiner.

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Vi forlot den stille skogen, 2013, innbundet, 9788210053405
Jegeren, 2012, innbundet, 9788210052446
Oker, 2007, innbundet, 9788205338227

Sagt om Vi forlot den stille skogen:
«Bevegelsen i mellomrommene gjør Vi forlot den stille skogen til en vakker oppsamling 
av ord som jeg vil ta meg frem i. Så vakkert og sårt som mellomrommet mellom 
insektvinger, skygger på hvite husvegger og fjær som faller mot bakken.»
Tora Døskeland, bokmerker.org

d i k t
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& Ellen Lindeberg / EXIL Design
Utkommet

Magnus Grova Søilen

Livretter

Magnus Grova Søilen (f. 1980) bor i Bergen. Han debuterte i 
2009 med Til en nattevakt for Sunniva, og Livretter er hans fjerde 
diktsamling.
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Livretter beskriver en klan som nettopp har mistet sin matriark. Med 
dette dødsfallet har familien også tapt fakkelbæreren for sin ideologi: 
å føle seg hevet over andre. Nå samles alle til minnestund der hver 
enkelt må foreta en oppsummering for å orientere seg videre i 
livet. Familiemedlemmene skrives frem, dikt for dikt, i den særegne 
fortellerstilen Magnus Grova Søilen har etablert gjennom sine tidligere 
samlinger.

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Rosefrykt, 2013, innbundet, 9788210053382
Du står her, 2012, innbundet, 9788210052705

Sagt om Du står her:
«Du står her peker seg ut blant lyrikkutgivelsene i 2012 som en av de 
relativt få med en helt egen tone, et helt eget blikk […] Dette er et 
litterært talent ut over det store gross.»
Erik Lodén, Stavanger Aftenblad

d i k t
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Utkommet

Cecilie Cottis Østreng

Mingvasevann

Cecilie Cottis Østreng (f. 1967) Fra Oslo. Utdannet grafisk designer, 
sosionom og innen medier og kommunikasjon. Jobber som 
kommunikasjonsrådgiver. Debuterte i 2014 med diktsamlingen  
Om hvor langt det er til Ullern. Mingvasevann er hennes andre bok.
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Hvem forøver og hvem foredler oss? Hvor går grensene våre, hvor flytter 
vi dem, og er det bare tilfeldigheter som avgjør på hvilken side vi ender 
opp? 

Mingvasevann er en fortelling om å bli til den du er, om å ønske 
tilhørighet så sterkt at grensene for moral, integritet og utholdenhet 
forstrekkes i hemmelighet. Slik hemmeligheter kan vokse seg som hus 
omkring deg, når redselen for å bli forlatt er bærebjelken i fundamentet 
ditt.

t i d l i g e re  u t g i v e l s e r  i  s a l g :

Om hvor langt det er til Ullern, 2014, innbundet, ISBN 9788210053634
Om hvor langt det er til Ullern, 2014, e-bok, ISBN 9788210054334

Sagt om Mingvasevann:
«originale og eksperimentelle setningsoppbygninger gir 
diktene en interessant og suggererende rytme»
Kristian Wikborg Wiese, Dagsavisen

d i k t
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Hege Woxen

Endelig står verden på hodet

Hege Woxen (f. 1975) er poet og gjendikter. Hun debuterte i 2000 
med diktsamlingen Gjemsel med korte dager. Endelig står verden på 
hodet er hennes andre bok.
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Endelig står verden på hodet er en varm og ekspressiv diktsamling om å 
få og leve med barn, der «pappa er en fornøyelsespark med karuseller, 
sukkerspinn», mens «mamma er et bibliotek med bøker helt opp til 
taket». Diktene er morsomme, inderlige, lekne og alvorlige. De viser 
på hvilken måte verden forandres idet barna kommer, og hvordan de 
samtidig holder den fast, om enn på en ny måte.

d i k t
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Sara Blædel 
Dødssporet
Krim

ISBN: 9788210054396

Pris: 149,–

Gaute Heivoll
De fem årstidene
Roman

ISBN: 9788210054440

Pris: 149,–

Donna Tartt
Stillitsen
Roman

ISBN: 9788210054433

Pris: 169,–

Linnéa Myhre
Kjære
Roman

ISBN: 9788210054457

Pris: 149,–

Birger Emanuelsen
Fra jorden roper blodet
Roman

ISBN: 9788210054426

Pris: 149,–

Monica Isakstuen
Om igjen
Roman

ISBN: 9788210054471

Pris: 149,–

Deon Meyer
Kobra
Thriller

ISBN: 9788210054419

Pris: 149,–

J.R.R. Tolkien
Ringenes Herre: Ringens 
brorskap  
(ny utgave)
Fantasy

ISBN: 9788210054488

Pris: 149,–

J.R.R. Tolkien
Ringenes Herre: Atter 
en konge (ny utgave)
Fantasy

ISBN: 9788210054501

Pris: 149,–

J.R.R. Tolkien
Ringenes Herre: To tårn  
(ny utgave)
Fantasy

ISBN: 9788210054495

Pris: 149,–

å r e t s  p o c k e t
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Ida Hegazi Høyer
Unnskyld
Roman

ISBN: 9788210054891

Pris: 149,–

Sue Grafton
W for walkover
Krim

ISBN: 9788210054402

Pris: 149,–

Margaret Skjelbred
Gulldronning, 
perledronning  
(ny utgave)
Roman

ISBN: 9788210054624

Pris: 149,–

Anders Bortne
Karikaturen
Roman

ISBN: 9788210054556

Pris: 149,–

Umberto Eco
Rosens navn  
(ny utgave)
Roman

ISBN: 9788210054600

Pris: 149,–

å r e t s  p o c k e t
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Jeg hadde dårlig balanse. I hvert fall sa mora mi det. 
Men det var ikke steinene hun tenkte på da. Det var 
brua, den gamle hengebrua lenger opp i elva. Den 
alle voksne sa det var livsfarlig å gå over, og som alle 
ungene, iallfall nesten alle, hadde vært over en eller 
flere ganger. Det var noe man måtte for å bli regna 
med. For Johan, Finn og Ann-Karin var det en 
smal sak. Ann-Karin sprang. Slapp tauet og sprang. 
Johan og Finn gikk sammen. Ikke i bredd, det var 
det for smalt til, men rett etter hverandre. Noen 
ganger stoppa de midt på brua og skyggeboksa eller 
småknuffa litt.

Jeg hadde også vært over. Det var ikke morsomt i 
det hele tatt. Ekkelt var det, og det ble ikke akkurat 
bedre da mora mi fikk greie på det og begynte 

å mase noe fryktelig om balansen min. At den 
ikke var helt god. Det var fordi jeg hadde hatt så 
mange ørebetennelser. Noe var blitt ødelagt inni 
øret – i ambolten eller sneglehuset eller hvor det 
nå var. Den brua var farlig, skrålte hun, den var 
hundgammel, pill råtten, hadde vært falleferdig 
allerede før krigen, og det var den sikre død bare å 
klatre opp, for ikke å snakke om å prøve på å ta seg 
over. Om jeg skjønte det? Jeg var vel ikke så stokk 
dum at jeg ikke skjønte såpass? Og så jeg med den 
dårlige balansen!

Det var første gangen jeg hørte balansen 
nevnt. Og det var første gangen, iallfall som jeg 
kunne huske, at jeg hørte om alle de alvorlige 
ørebetennelsene jeg hadde hatt da jeg var lita. 

Over elva
Fra Laila Stien



Voldsomme ørebetennelser. Og stadig vekk. 
Smerter og febervillelse. Og uvær og igjenføkne 
veier så man ikke fikk tak i doktor. Og enda mer 
feber og elendighet. Jeg syntes det var rart jeg ikke 
hadde hørt om dette før, at ingen hadde fortalt meg 
at jeg allerede hadde bak meg et så dramatisk liv.

Til da hadde jeg ikke merka noe til dette handi-
kappet hun påsto at jeg hadde, men nå gjorde jeg 
det. Nå kunne jeg bli uvel bare jeg tenkte på brua 
og på hvordan den pleide å svinge fra side til side, 
samtidig som den ga etter for de lette skrittene 
mine, duva opp og ned når jeg satte foten på de 
grå plankene. Nå kunne jeg se det også – de var 
virkelig råtne. Og ikke bare råtne, noen steder var 

de borte, helt borte, eller knekt på midten sånn at 
bare stumpene sto igjen og sprikte. Hullene, eller 
glipene mellom plankene, virka omtrent som 
forstørrelsesglass. Elva ble både striere og mørkere 
når du så den gjennom et sånt åpent hull. Det 
gjaldt å feste blikket mot enden av brua, sletta på 
den andre sida – eller skogen og tuftene og den 
brune skorsteinen som sto igjen etter et hus som for 
lengst var brent ned. Det sto et lite, falleferdig skur 
der også, litt lenger bort, helt i kanten av sletta, der 
skogen begynte. Men bort dit måtte man for all del 
ikke kikke, for da så man for mye på skrå.

 
Fra novellen «Over elva»
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