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Gutteboka
av Ellen Støkken Dahl og Nina
Brochmann, illustrert av Magnhild Winsnes
Aschehoug
www.aschehoug.no

Foto: Anne Valeur

Kontaktperson i forlaget:
Cathrine Nilssen
cathrine.nilssen@aschehoug.no
992 67 713

Overgangen fra barn til ungdom er ikke enkel. Kroppen forandrer
seg, hormonene tar kontrollen og i hjernen skjer det en slags
ommøblering. Dette vet voksne, men for den som står midt i det, er
det ikke like greit å skjønne opp ned på tilværelsen.
I Gutteboka tar legene Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl deg
gjennom alt du trenger å vite om puberteten. For unge gutter skal
ikke google seg fram til svar på de aller viktigste spørsmålene.
Gutteboka er en kvalitetsguide fra to av landets mest populære leger,
som kjenner kroppen ut og inn. De kommer med tips, triks og gode
råd til den som snart skal inn i puberteten. Og fordi noen kommer i
puberteten tidlig og andre sent, er denne boka skrevet med tanke på
begge tilfeller, og passer for gutter fra 9 til 16 år.

Foto: Anne Valeur

Ellen Støkken Dahl
ellensdahl@gmail.com
950 41 253

Foto: Åse Holte

Nina Brochmann
nina.brochmann@gmail.com
482 87 780

Magnhild Winsnes
magnhild@gmail.com
915 74 240

Ellen Støkken Dahl (f. 1991) og Nina Brochmann (f. 1987)
Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl er leger og forfattere,
bosatt i Oslo. Deres felles folkeopplysningsprosjekt handler
om å bedre menneskers forhold til egen seksualitet og kropp
gjennom kunnskap. Deres første bok, Gleden med skjeden (2017),
ble en internasjonal bestselger, oversatt til 36 språk og nominert
til både Brageprisen og Språkprisen. Jenteboka (2019) ble tildelt
Kulturdepartementets pris for beste sakprosabok for barn og unge
og plukket ut til den prestisjetunge White Raven-listen over de 300
mest bemerkelsesverdige barnebøkene i 2019.
Magnhild Winsnes (f. 1980)
Magnhild Winsnes er illustratør og animatør. Hun debuterte i 2017
med den grafiske romanen Hysj. For denne mottok hun en rekke
priser, blant annet Kritikerprisen, Trollkrittet og Gull og Best of
show i Visuelt. Boka er oversatt til flere språk og utgitt i en rekke
land. Hun illustrerte også Jenteboka (2019), som hun blant annet fikk
Gull i Årets vakreste bøker for.
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Søstre
Min historie etter Utøya
av Mariangela Di Fiore
og Cathrine Trønnes Lie
Vigmostad & Bjørke
www.vigmostadbjorke.no
Kontaktperson i forlaget:
Johanne Hille-Walle

johanne.hille.walle@vigmostadbjorke.no

Ti år har gått siden dagene på Utøya. Dette er Cathrines historie
om tiden før, under og etter hendelsene som endret både henne
og Norge for alltid. Det er en historie om sorg, håp og om en ny
fremtid – og om å gå fra å være en som overlever til å være en som
lever.

Foto: Irene Sandved Lunde

920 56 615

I 2011 drar 17 år gamle Cathrine og søsteren Elisabeth sammen
til Utøya for å oppleve vennskap og samhold og å drømme om
fremtiden. De første dagene er fylt med latter og glede, men så skjer
det utenkelige – og bare én av søstrene kommer hjem igjen.

Mariangela Di Fiore (f. 1981)
Mariangela Di Fiore er en prisbelønt forfatter som har utgitt en
rekke bøker for barn, ungdom og voksne i ulike sjangre. Særlig
kjent er hun for Camorraland, en dokumentarbok om mafiaen i
Napoli.

Kontaktinformasjon forfattere:
Mariangela Di Fiore
mariangelajc@gmail.com
976 57 566
Cathrine Trønnes Lie
cathrine.tronnes.lie@gmail.com

Cathrine Trønnes Lie (f. 1994)
Cathrine Trønnes Lie var på Utøya 22. juli 2011, der hun mistet
søsteren sin og selv ble skutt. Hun har gjennomført ulike
selvutviklingskurs og er bl.a. utdannet som Core NLP Leadership
& Executive Coach ved Ethos Academy. Lie jobber i dag som
miljøarbeider med ungdom.
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Hvordan er det å være
voksen?
av Anna Fiske

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no
Kontaktperson i forlaget:
Ina Vassbotn Steinman

ina.vassbotn.Steinman@cappelendamm.no

917 97 508

Anna Fiske svarer på noe alle barn lurer på, nemlig Hvordan er
det å være voksen? Voksne lever et liv som barn fascineres av, og
kanskje ikke helt forstår. Kan voksne spise sjokolade når de vil? Kan
voksne være oppe hele natta? Hvorfor må voksne tjene penger, og
hva slags jobber kan man egentlig ha når man blir voksen?
I Hvordan er det å være voksen? tar Anna Fiske for seg små og store
spørsmål om voksenlivet. Boka er i kjent stil både hjertevarm,
inkluderende og morsom, samtidig som den ufarliggjør det å bli
voksen og få mange nye oppgaver og ansvar. For voksne er kanskje
ikke så annerledes enn barn, innerst inne?

Kontaktinformasjon forfatter:
Anna Fiske
hallo@annafiske.com
979 60 840

Anna Fiske (f. 1964 i Sverige)
Anna Fiske er forfatter, illustratør og tegneserieskaper, bosatt
i Oslo. Hun står bak en rekke bildebøker og tegneserier, både
med egne tekster, og som illustratør for andre forfattere. Lekne,
særegne strektegninger og kreativ nyskapning har gitt henne flere
høythengende priser og utmerkelser, og flere av bøkene hennes
gjør suksess i utlandet, blant annet i Kina. Hennes bøker i Hvordanserien: Hvordan lager man en baby? (2019) Hvordan begynner man på
skolen? (2020) og Hvordan er det å være voksen? (2021) har fått stor
oppmerksomhet og har solgt i mange opplag.
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Tøffe maskiner
av Line Halsnes

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no
Kontaktperson i forlaget:
Pia Larsen
pia.larsen@cappelendamm.no
416 15 425

En knallbok for alle små ingeniørspirer!
ALLE er fascinert av store og kraftige maskiner – og kanskje
særlig de yngste barna. I Tøffe maskiner tar Line Halsnes de
yngste ingeniørspirene på alvor og viser oss sju av de store
arbeidskjøretøyene og -maskinene akkurat slik de er, på en måte
som gjør leseren nysgjerrig – og litt klokere.
Vi følger to barn gjennom boka, det er Hans og Ida som kjører
og mekker. Det gjør temaet tilgjengelig og gjenkjennelig for de
små leserne, men det er uten tvil de store maskinene selv som er
trekkplasteret og hovedpersonene i boka.
Line Halsnes er drivende god til å tegne kjøretøy, maskiner og store,
tekniske «greier» fulle av riktige og viktige detaljer. Hun tegner
realistisk, sånn at vi virkelig ser hvordan alt er. For «fansen» er
det viktig at alt er riktig, og Line har studert de voksne, ordentlige
maskinene, men også leketøysmodeller produsert av de riktige
produsentene for å forsikre seg om at resultatet er både riktig og
tøft nok.

Kontaktinformasjon forfatter:
Line Halsnes
line@lineillustration.no
990 40 251

Line Halsnes (f. 1981)
Line Halsnes er illustratør og barnebokforfatter med spesiell
interesse for elger og kule kjøretøy. Hun er utdannet ved Norwich
School of Art and Design. Line har utgitt både bildebøker og
sakprosabøker, og hun har også illustrert andres tekster. Hun liker å
møte leserne, både i skolen og på bibliotek.
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Dette dreper oss
av Tiger Garté

Vigmostad & Bjørke
www.vigmostadbjorke.no
Kontaktperson i forlaget:
Johanne Hille-Walle

johanne.hille.walle@vigmostadbjorke.no

920 56 615

I begynnelsen av mars 2020 forlater 16 år gamle Samuel alt og
flytter ut i skogen sammen med faren for å overleve truslene om
dommedag. Faren er en prepper som frykter atomkrig, invasjon,
pandemier og myndigheter, og han har i mange år forberedt seg på
å leve borte fra sivilisasjonen, overbevist om at fienden er ute etter
ham.
Samuel har alltid blitt dratt mellom den manipulerende og
autoritære faren og den snille, men fortvilte moren. Da moren dør,
velger Samuel å tro på farens verdensbilde for ikke å bli forlatt.
Men livet i skogen blir ikke som noen av dem har trodd – og valget
Samuel tar, skal få katastrofale følger.

Foto: Geir Dokken

Dette dreper oss er en rå roman om nådeløs natur og et nådeløst
forhold mellom far og sønn.

Kontaktinformasjon forfatter:
Tiger Garté
tigergarteg@gmail.com
992 50 454

Tiger Garté (f. 1982)
Tiger Garté er forfatter og redaktør og debuterte med den
kritikerroste romanen Burnout i 2007. For utgivelsen mottok
han Bokklubbprisen, som han delte med Jo Nesbø. I 2012 kom
Fuglehotellet, en utgivelse som ble nominert til Bokhandlerprisen.
Garté er født i Surnadal, men bor nå i Oslo.
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Eit anna blikk
av Erlend Skjetne

Flamme Forlag
www.flammeforlag.no
Kontaktperson i forlaget:
Geir Nummedal
geir@flammeforlag.no
970 61 562

Eit anna blikk er ei forteljing frå eit flyktningmottak i Nord-Noreg.
Her bur atten afghanske gutar, derimellom Anwar, som elskar
bøker og språk og blir kalla Professoren. Ein dag flyttar Walid
inn på rommet hans. Walid er Anwars rake motsetning, ein
sjarmerande opprørar og glimrande fotballspelar.
Gradvis oppstår eit vennskap mellom Anwar og Walid. Men
kvardagen på mottaket er hard, framtida uviss: Kven av dei – om
nokon – vil få lov til å bli i Noreg?

Kontaktinformasjon forfatter:
Erlend Skjetne
erlend@gammagrafisk.no
974 75 164

Erlend Skjetne (f. 1988)
Erlend Skjetne kjem frå Melhus og arbeider med norskopplæring
for flyktningar. For diktsamlinga Skare (2019) vart han nominert
til Tarjei Vesaas’ debutantpris. I 2021 vart Skjetne tildelt NTNUs
litteraturpris og Bokhandelens forfattarstipend.
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Dyrene sover
av Kjersti A. Skomsvold
og Mari Kanstad Johnsen (ill.)
Aschehoug
www.aschehoug.no
Kontaktperson i forlaget:
Cathrine Nilssen
cathrine.nilssen@aschehoug.no
992 67 713

Alle må sove. Giraffen, papegøyen, bjørnen og Bo.
Havotrene holder hender når de sover, så de ikke skal forsvinne fra
hverandre, ute på det store havet. Surikatene sover i klynger, for å
holde varmen. Flaggermusene sover opp-ned.
Dyrene sover handler om lille Bo som ikke vil legge seg, og
mammaen som forteller historier om dyr mens hun leder ham fra
kveldsmat, bad og tannpuss, til senga og søvnen.
Dyrene sover er en fargerik, vakker og undrende bildebok som
passer perfekt til høytlesning for nysgjerrige barn.

Kjersti Annesdatter Skomsvold
kjerstias@yahoo.no
416 32 058

Mari Kanstad Johnsen
marikanstad@gmail.com
920 37 833

Kjersti Annesdatter Skomsvold (f. 1979)
Kjersti Annesdatter Skomsvold er fra Lutvann i Oslo. Hun er en
av våre mest kritikerroste og bejublede unge forfattere og har
skrevet både romaner, dikt og barnebøker. Boka Meg, meg, meg
var Skomsvolds første barnebok, etterfulgt av Dyrene sover, som er
hennes første samarbeid med Mari Kanstad Johnsen.
Mari Kanstad Johnsen (f. 1982)
Mari Kanstad Johnsen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo
og Konstfack i Stockholm, og jobber som illustratør, forfatter og
billedkunstner. Kanstad Johnsen er en av våre mest prisbelønte
illustratører og har skrevet og illustrert en rekke barnebøker, både
egne og for andre. Dyrene sover er hennes første samarbeid med
Kjersti Annesdatter Skomsvoll.
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Sommer med Jo
av Kristine Rui Slettebakken

Gyldendal
www.gyldendal.no

Men alt blir ikke like problemfritt som Frida har sett for seg. For da
hun oppdager noe som absolutt ikke er ment for henne, vet ikke
Frida om hun skal late som ingenting eller bryte idyllen. Kan hun
holde noe hemmelig for Jo?

Foto: Julie Pike

Kontaktperson i forlaget:
Mina Martine Lystad
mina.martine.lystad@gyldendal.no
464 60 981

Denne sommeren skal Frida bli med Jo på hytta, og hun gleder seg
til saltvann, sol, is og GØY! Ordene fengsel eller fange skal ikke
engang nevnes, og hun skal i hvert fall ikke spørre om hvorfor faren
til Jo måtte sitte inne.

Kontaktinformasjon forfatter:
Kristine Rui Slettebakken
kristineruis@gmail.com
452 56 149

Kristine Rui Slettebakken (f. 1977)
Kristine Rui Slettebakken er oppvokst i Kragerø og bosatt i Oslo.
Hun har i mange år jobbet som skuespiller og lydbokinnleser.
Hun er også teaterpedagog, og har blant annet vært teaterlærer
i videregående skole. Slettebakken har tatt en toårig
forfatterutdanning ved Norsk barnebokinstitutt. Hun debuterte som
forfatter med Jo har skjedd (2020), som ble nominert til Trollkrittet,
Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres debutantpris. Sommer
med Jo er også nominert til Arks barnebokpris.
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Brorskapet
En historie om drapet
på Benjamin Hermansen
av Anne Bitsch
Gyldendal Norsk Forlag
gyldendal.no
Kontaktperson i forlaget:
Reidar Mide Solberg
reidar.solberg@gyldendal.no
909 26 779

I januar 2001 ble 15-åringen Benjamin Hermansen drept av
nynazister. Drapet rystet en hel nasjon og ble omtalt som det første
rasistisk motiverte drapet i Norge etter krigen.
I vår kollektive hukommelse var drapet tilfeldig og
gjerningspersonene fremmede inntrengere på Holmlia. Men
stemmer det?

Foto: Kjetil Røed

I Brorskapet ruller Anne Bitsch opp historien om et varslet drap.
Gjennom å skildre gjerningspersonenes radikalisering beskriver
hun også fremveksten av militant nasjonalisme i Norge fra
1979 og frem til 2001. Brorskapet er fortellingen om et samfunn
som har undervurdert rasismens retorikk og nynazistenes
voldsforherligelse. Om gutteliv på Oslos østkant – med deres store
og små hemmeligheter – om en politietterforskning som kanskje
ikke avdekket hele sannheten, og om sviket mot rasismens mange
ofre.

Kontaktinformasjon forfatter:
Anne Bitsch
annebitsch@gmail.com
952 06 819

Anne Bitsch (f. 1978)
Anne Bitsch er en norsk-dansk forfatter. Hun har en doktorgrad
i samfunnsgeografi. Brorskapet. En historie om drapet på Benjamin
Hermansen er hennes fjerde bok.
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Ekko
Et essay om algoritmer og begjær
av Lena Lindgren
Gyldendal Norsk Forlag
gyldendal.no
Kontaktperson i forlaget:
Kari Marstein
kari.marstein@gyldendal.no
415 29 707

Ekko var nymfen som snakket for mye. For dette ble hun dømt til
en skjebne hvor hun bare kunne gjenta andre.
På 2000-tallet møter vi Ekko i medieteknologien; i virale memer,
skittstormer, hekseprosesser og ekkokamre. Den som får
algoritmene på sin side, vinner oppmerksomhetsøkonomiens
høyeste trofé: å bli sett. Og Ekkos store kjærlighet var Narcissus,
han som druknet i sitt eget speilbilde.

Foto: Julie Pike

I dette essayet fletter Lena Lindgren politikk, mytologi, psykologi
og vitenskap sammen med scener fra Silicon Valley. Ekko er en
samtidsdiagnose og en høyttenkning rundt noen av de mest
avgjørende spørsmålene i vår tid.

Kontaktinformasjon forfatter:
Lena Lindgren
ll@morgenbladet.no
99420738

Lena Lindgren (f. 1969)
Lena Lindgren bor i Oslo. Hun er til daglig politisk kommentator i
Morgenbladet. Ekko. Et essay om algoritmer og begjær er hennes første
bok.
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Arbeiderpartiet
og 22. juli
av Hallvard Notaker
Aschehoug
www.aschehoug.no
Kontaktperson i forlaget:
Harald Engelstad
Harald.Engelstad@aschehoug.no
928 59 389

Terrorangrepet 22. juli 2011 traff nasjonen og det store fellesskapet,
men det var også rettet direkte mot en politisk bevegelse: Målet var
å ramme Arbeiderpartiet og AUF.
I de første dagene hadde partifolk omkring i landet nok med krisehåndteringen time for time. Nye opprivende spørsmål meldte seg
likevel snart: Hadde ondskapen røtter i noe større? Kunne den ha
vært stanset? Fantes det rom for et oppgjør om terrorens politiske
innhold som ikke splittet folket som hadde samlet seg i sorgen?

Foto: Harald Medbøe

Med nye og ukjente kilder gir Hallvard Notaker leseren et unikt
innblikk i Arbeiderpartiets håndtering av 22. juli, fra takplatene
ramlet og vindusrutene singlet på Youngstorget og drapene
tok til på Utøya, gjennom rosetog og taler og videre til Gjørvkommisjonen, rettssaken og debattene om minnesteder og om
Utøyas fremtid. Ungdommer, lokale medlemmer og partiets
tillitsvalgte ble stilt på prøver som ingen kunne ha sett for seg.

Kontaktinformasjon forfatter:
Hallvard Notaker
hallvard.notaker@gmail.com
404 52 101

Hallvard Notaker (f. 1976)
Hallvard Notaker har doktorgrad i historie fra Universitetet i
Oslo og er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han har
tidligere utgitt bl.a. Høyres historie 1975–2005: Opprør og moderasjon
(2012) og Amerikansk valgkamp: Image, penger og moderne politikk
(2016/2020).
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2070
av Bjørn H. Samset

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no
Kontaktperson i forlaget:
Wenche B. Sand
wenche.sand@cappelendamm.no
948 14 133

Veien forbi klimaendringene løper mellom i dag og 2070. Det er
tiden vi har, om vi skal klare selv det løseste av målene vi har
satt gjennom Parisavtalen. Om 50 år må det grønne skiftet være
gjennomført. Om 50 år skal vi være fossilfrie. Så enkelt er det. Og så
utrolig vanskelig …

Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS

I denne komplette klimaboken viser en av Norges mest
toneangivende klimaforskere hvordan vi er havnet i dagens
situasjon. Han forklarer vitenskapen og klimasystemene vi må
forstå, viser oss hvor ille det kan gå hvis vi ikke handler, og han
gir oss et kart for veien videre. Men aller først må vi lære å snakke
sammen utfra en felles kunnskap - uten å gå i skyttergravene.
Bjørn H. Samset tar oss med til år 2070 på en slik måte at vi kan
unngå de verste konsekvensene av klimaendringene og bygge en
bærekraftig verden underveis.

Kontaktinformasjon forfatter:
Bjørn H. Samset
b.h.samset@cicero.oslo.no
920 51 998

Bjørn H. Samset (f. 1977)
Bjørn H. Samset er fysiker og klimaforsker ved CICERO Senter for
klimaforskning. Samset er aktiv fagformidler og klimadebattant,
hovedforfatter for FNs Klimapanel og spaltist i Morgenbladet. Han
har utgitt flere bøker, blant annet Lys (2018). Samset har hovedfag i
partikkelfysikk og doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Han bor på
Ås.
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Eit nytt namn

Septologien VI-VII
av Jon Fosse
Det Norske Samlaget
www.samlaget.no
Kontaktperson i forlaget:
Karin Helgøy
k.helgoy@samlaget.no
970 19 865

Kunstmålaren Asle bur åleine på Dylgja nord for Bjørgvin. Han har
stort sett berre kontakt med grannen Åsleik, ungkar og fiskarbonde. I
Bjørgvin bur ein annan Asle, også han er kunstmålar. Dei to Aslane er
vener og på eit vis dobbeltgjengarar, to versjonar av det same livet.
Medan eg-forteljaren førebur juleutstilling på Galleri Beyer i
Bjørgvin, finn han venen Asle liggjande i snøen. Han har kollapsa
av alkoholmisbruk og vert lagd inn på sjukehus. Asle uroar seg for
venen, tek seg av hunden hans og køyrer fram og tilbake til Bjørgvin på
snødekte vegar.
I det tredje bandet av Septologien nærmar det seg julaftan. Tradisjonen
tru et Åsleik og Asle lutefisk saman. Det vert eit stilt måltid. Asle
kjenner seg kraftlaus og ferdig med målinga. Han ryddar vekk alle
målarsakene og køyrer dei siste bileta til Galleri Beyer i Bjørgvin.

Foto: Tom A. Kolstad

I tilbakeblikk fylgjer vi livet til dei to Aslane. Asle møter den livslange
kjærleiken i Ales, kjem inn den katolske trua, får stilla ut i Galleri
Beyer og kan leva av å måla bort alle bileta som har fest seg i minnet
hans. Asle og Ales flytter etter kvart frå byen til huset på Dylgja.
Namnebroren gifter seg også, men bryllaupet hans endar med ei
hulkande brur og eit vondt brot.
Asle har for fyrste gong sagt ja til å feira jul med Åsleik og syster hans,
Guro. Julaftan reiser Åsleik, Asle og hunden Brage med sjarken inn
Sygnefjorden. Dei har straumen med seg, finkleda er nedpakka, og dei
byter på å stå til rors. Med seg har dei to målarstykke Guro skal få i
julegåve. Heime hjå Guro angar det av røykt pinnekjøt.

Kontaktinformasjon forfatter:
Kontakt med Fosse blir koordinert via
forlaget.

Jon Fosse (f. 1959)
Jon Fosse kjem frå Strandebarm. I 2011 blei han tildelt statens
æresbustad Grotten i Oslo. Jon Fosse debuterte i 1983 med romanen
Raudt, svart og gav seinare ut fleire romanar, diktsamlingar, barnebøker
og essaysamlingar. Dramatikk skreiv han for første gong i 1993.
Tekstane hans er omsette til over femti språk, og skodespela er sette
opp over tusen gonger over heile verda. I 2015 fekk han Nordisk råds
litteraturpris for Trilogien.
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Jeg grunnla De forente
stater
av Hilde Susan Jægtnes
Tiden Norsk Forlag
www.tiden.no

Foto: Paal Audestad

Kontaktperson i forlaget:
Helene Spanthus
helene.spanthus@tiden.no
404 55 593

USA ville ikke vært den nasjonen vi kjenner i dag uten innsatsen
til Alexander Hamilton, og få mennesker har gjort en lignende
klassereise. Etter en fattigslig og farløs oppvekst på den danske
koloniøya St. Croix i Karibia ender den sykelige, men begavede
gutten opp som en av USAs grunnleggere. Til tross for at han var
både følelsesstyrt og konfliktsøkende står han for ettertiden som
en av historiens mest visjonære politikere. Det uregjerlige lynnet
og den skarpe tungen skulle imidlertid skape store vanskeligheter
for ham selv og for dem han elsket. Jeg grunnla De forente stater er
en dypt original og gripende roman om de slagene som former
en nasjon og et liv, og om de menneskene som brått befinner seg i
begivenhetenes sentrum.

Kontaktinformasjon forfatter:
Hilde Susan Jægtnes
hildesusan@gmail.com
909 25 052

Hilde Susan Jægtnes (f. 1973)
Hilde Susan Jægtnes ble født i Pennsylvania og flyttet til Norge da
hun var sju år. Hun er manusforfatter for film og tv, og I 2017 ble
hun nominert til Amanda for spillefilmen Hjertestart. Hun stod også
bak manuset til filmversjonen av Alle utlendinger har lukka gardiner.
Jeg grunnla De forente stater er hennes femte skjønnlitterære utgivelse
og hennes tredje roman.
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«Jeg kalte deg ikke Ronja for at du skulle vokse opp på Tøyen», sier
Ronjas far.
Men det er Tøyen de bor på, Ronja, faren og storesøsteren Melissa.
Det nærmer seg jul. Faren har mistet enda en jobb. Derfor må
Melissa ut og lempe juletrær, Ronja må selge kranser og nek,
faren må på puben Stargate, og desember handler om våte votter,
provisjon og øl. Men også om tre vise menn, en stjerne og en skog.
Stargate er en julefortelling for vår tid: magisk realisme i et
juletreutsalg på Tøyen.

Kontaktinformasjon forfatter:
Ingvild H. Rishøi
ihr@englandforlag.no
412 82 122

Ingvild H. Rishøi (f. 1978)
Ingvild H. Rishøi er en av redaktørene for bladet Avsagd Hagle.
I 2007 debuterte hun med novellesamlingen La stå, som ble
hovedbok i Bokklubben Nye Bøker, og fikk strålende mottakelse.
Hennes andre novellesamling, Historien om Fru Berg, ble
nominert til Brageprisen, og i 2014 ble hun tildelt Brageprisen for
novellesamlingen Vinternoveller. Hun har også skrevet to bildebøker
for barn, og er blitt tildelt blant annet Sultprisen, Kritikerprisen,
P.O. Enquists pris og Språklig samlings litteraturpris. Ingvild H.
Rishøi bor i Oslo.
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Like før jul får Jonathan beskjed om at faren hans, Jakob Meyer,
er død. Jonathan kjente ham ikke, og vet heller ingenting om den
delen av familien, annet enn at Jakobs far var jøde, og måtte flykte
til Sverige under krigen.
På den andre siden av byen, under en oppussing av kjøkkenet,
finner Louise og Henrik noen gamle kjærlighetsbrev fra en tysk
soldat til en norsk kvinne. Soldaten har vært medvirkende i en
grensehendelse som også involverte en ung jødisk mann, og som
fikk store konsekvenser for dem begge.
Samtidig får småbarnsmoren Tessa sin største hemmelighet
avdekket i en selvbiografisk roman. Men romanen forteller også en
historie om krigen, og om en ukjent, jødisk student
som bare kaller seg «M».
Alt henger sammen med alt. For Jonathan, Louise, Henrik og Tessa
spiller plutselig over søtti år gamle hendelser, med en for lengst død
mann, en avgjørende rolle livene deres, enten de er klar over det
eller ikke.
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Den siste overlevende er død er en roman om historie - hvordan den
fortolkes, fortelles og lever videre i oss alle.

Kontaktinformasjon forfatter:
Mattis Øybø
mattis.oybo@gmail.com
970 75 762

Mattis Øybø (f. 1971)
Mattis Øybø debuterte i 2003 med romanen Alle ting skinner.
Romanen Ingen er alene (2007) er utgitt i Danmark, mens Karin og
Kareem (2010) er oversatt til svensk. I 2017 utkom Elskere, som fikk
strålende anmeldelser. Den siste overlevende er død er Øybøs femte
roman.
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