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Det kuleste fra
vikingtiden
av Martin Aas

Kagge Forlag
www.kagge.no
Kontaktperson i forlaget:
Tuva Ørbeck Sørheim
tuva@kagge.no
971 83 483

Visste du at Harald Hårfagre hadde 24 sønner og en isbjørnbaby?
At Grønland fikk navnet sitt for å lure folk til å flytte dit? Eller
at Trøndelag på et tidspunkt skal ha hatt en hund som høvding?
Det er skrevet hundrevis av faktabøker om vikingene. De fleste av
dem har bitteliten skrift, nesten ingen bilder, og handler om veldig
mye kjedelig. Derfor har Martin Aas lagd det motsatte: en lettlest
faktabok proppfull av tegninger, som bare handler om de kuleste
delene av vikingtiden.
Vikingene dro ut i verden: på silkehandel i Tyrkia og på
plyndringstokter fra Irland til Ibiza. De var de første europeerne
som besøkte Amerika. Langs elvene i Øst-Europa lagde de
vikinglandet Gardarike, grunnlaget for verdens største land:
Russland. Det er ikke uten grunn at vikingene kalles «Skandinavias
bidrag til verdenshistorien». Gjennom spennende tegneserier får du
møte mektige personer som Harald Blåtann, Gunhild Kongemor,
Olav Tryggvason og Einar Tambarskjelve. Du blir med på kjente
slag i kampen om å bli konge over «Nordveien», kysten av det som
én dag skulle bli Norge.

Kontaktinformasjon forfatter:
Martin Aas
aasmartin@gmail.com
936 63 255

Martin Aas (f. 1986)
Etter elleve år som tegnende journalist, videograf og animatør
i NRK, driver Martin Aas nå for seg selv, og jobber med å
forklare vanskelige ting på en koselig måte. Han bokdebuterte
i 2018 som medforfatter og illustratør av det bestselgende
humoroppslagsverket Norske Standarder og har siden gitt ut flere
bøker på Kagge Forlag.
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Dei dødsdømde
av Aina Basso

Det Norske Samlaget
www.samlaget.no
Kontaktperson i forlaget:
Cecilie Seiness
c.seiness@samlaget.no
951 09 153

Dette er historia om dødsstraffa i Noreg og nokre av dei som blei
avretta.
Ei kvinne blei brend i år 1301 fordi ho utgav seg for å vere prinsesse;
ei anna blei brend på slutten av 1500-talet fordi folk meinte ho var
heks. Ein tenåringsgut blei halshoggen etter å ha fått barn med si
eiga søster på 1600-talet, og ei tenestejente som på 1800-talet viste
seg å vere ein iskald seriemordar, mista hovudet under øksa til
bøddelen. I denne sjokkerande og lærerike boka blir du også kjend
med nokre av dei som hadde som jobb å avrette dei dødsdømde:
skarprettarane.
Dødsstraffa blei ikkje avskaffa i Noreg før i 1979, men etter 1876 har
ingen her i landet blitt avretta i fredstid.
I dag verkar det fjernt at vi har dømt menneske til døden og
halshogge eller brent folk framfor store folkemassar, særleg sidan
mange av dei kriminelle handlingane dei blei straffa for, ikkje
lenger er straffbare. Samtidig veit vi at mange andre land i verda
framleis avrettar kriminelle. Kva er argumenta for dødsstraff, og
kva er grunnen til at Noreg ikkje vil ha det lenger?
Boka er illustrert av Kristian Krohg-Sørensen.

Kontaktinformasjon forfattar:
Aina Basso
aina.basso@gmail.com
971 65 030

Aina Basso (f. 1979)
Aina Basso er historikar og forfattar. Ho debuterte i 2008 med
ungdomsromanen Ingen må vite. Ho har seinare skrive romanar for
både ungdom og vaksne, i tillegg til sakprosabøkene Heksejakt og
heksebrenning i Europa (2016) og Dei dødsdømde. Dødsstraffa i Noreg og
historia om nokre av dei som mista livet (2022).
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Rigel – Urettens ekko
av Ida Kristine Larmo

Strand forlag
strandforlag.no
Kontaktperson i forlaget:
Hans Ivar Stordal
hansivar@strandforlag.no
400 41 231

Dette er beretningen om norgeshistoriens største skipskatastrofe.
Høsten 1944, Nord-Norge: Tusenvis av sovjetiske fanger slaver
på tyskernes jernbanebygging. Men de allierte er på offensiven.
Britiske bombefly angriper alle skip på fiendtlig side. Under
tilbaketrekningen stuer nazistene mer enn 2500 krigsfanger, de
fleste fra Sovjetunionen, ned i frakteskipet MS «Rigel» for transport
sørover.
Blant dem er to unge menn – russiske Julian Oresjkin og norske
Asbjørn Schultz. Da britiske bombefly brått angriper og senker
«Rigel» utenfor Helgelandskysten, må de to kjempe en desperat
kamp for livet. Angrepet er norgeshistoriens største skipskatastrofe.
I denne gripende og visuelt slående sakprosategneserien tar
Ida Larmo (Bow & Arrow m.fl.) leseren tett på menneskene i den
tragiske «Rigel»-historien. Boka kaster nytt lys over en viktig og lite
kjent del av vår nære ¬historie – sett gjennom øynene til to av de få
overlevende.

Kontaktinformasjon forfatter:
Ida Larmo
larmoa@gmail.com
Tlf. 980 82 416

Ida Kristine Larmo (f. 1981)
Ida Kristine Larmo er en norsk tegneserieskaper, illustratør
og grafisk designer fra Bjørkelangen. Hun debuterte med den
selvbiografiske tegneserien Bow & Arrow i 2019. Humorseriene
Spesielt og Værbitt har gått i en rekke blader og aviser, og Larmo
har illustrert bøker av Linn T. Sunne, Ola Bremnes, Arne Svingen,
Tiimo Parvela (Ella-serien) m.fl. Hun bor og arbeider i Kabelvåg.
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Mer enn en klubb
av Peder Samdal

Cappelen Damm
cappelendamm.no
Kontaktperson i forlaget:
Ola Jostein Jørgensen

ola.jostein.jorgensen@cappelendamm.no

45 26 53 32

Møt 11 klubber som er større enn seg selv.
Al-Ahly
Barcelona
Boca Juniors
Borussia Dortmund
Celtic
Liverpool
Odd
Olympique Lyonnaise Féminin
Paris Saint-Germain
Red Bull Salzburg
Vålerenga
Hvorfor buer Liverpool-supporterne når den britiske
nasjonalsangen spilles? Hvilken rolle har Barcelona i den katalanske
frigjøringskampen? Hvordan ble Vålerenga en klubb som kjemper
mot rasisme? Hva betyr sportsvasking, og hva har det å gjøre med
Paris Saint-Germain?
Mer enn en klubb er en bok for alle som elsker fotball og som vil
forstå hvor viktig fotball er i samfunn over hele verden.

Kontaktinformasjon forfatter:
Peder Samdal
988 13 711
pedersamdal@gmail.com

Peder Samdal (f. 1984)
Peder Samdal bor på Skåla. Han debuterte med boken Mario
Balotelli forklarer Europa i 2015. Hans første bok for unge lesere var
Fotball uten grenser (2018), og i 2022 kom Mer enn en klubb.
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Familien Brattbakk
av Julia Kahrs

Gyldendal
www.gyldendal.no
Kontaktperson i forlaget:
Julia Kleppestø
julia.kleppestoe@gyldendal.no
412 08 500

Gørja er tilsynelatende et helt vanlig sted, med en skole, butikk
og kiosk. Men Gørja har også hemmeligheter som de voksne ikke
kan – eller vil – forklare. To ganger har barn forsvunnet fra Gørja,
og begge gangene herjet stormen gjennom gatene og skogen, over
innsjøen og himmelen. Nå bygger det opp til ny storm, og familien
til Sam har nettopp flyttet hit.

Foto: Julie Pike

Spennende, vill og høyst original historie fra Julia Kahrs.

Kontaktinformasjon forfatter:
Julia Kahrs
julia.kahrs@hotmail.com
938 84 491

Julia Kahrs (f. 1985)
Julia Kahrs er en av våre mest originale barnebokforfattere. Hun
debuterte med eventyrromanen Sølvrevene i 2009. Siden den gang
har hun skrevet flere romaner for mellomtrinnet, der hun ikke er
redd for å gå inn i det absurde og groteske. Bøkene hennes blir ofte
beskrevet som uforutsigbare, magisk-realistiske og litt ville.
Kahrs bor i Son med kone og to barn, og jobber som lærer.
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Splintra
av Hilde Myklebust

Det Norske Samlaget
www.samlaget.no
Kontaktperson i forlaget:
Brynjulf Jung Tjønn
b.tjonn@samlaget
913 17 058

Sommaren etter tiande klasse ligg fri og utstrekt framfor Mia
og vennegjengen hennar. Snart ventar vidaregåande, og dei
skal splintrast og fyke i kvar sine retningar. Men dei har denne
sommaren i lag, her og no.
I løpet av ferien kjem Mia og Are nær kvarandre på ein ny måte, og
det blir vanskeleg å skilje mellom kva som er vennskap og kva som
er kjærleik.
Hausten kjem, og Mia flyttar på hybel. Ho blømer i det nye miljøet
på musikklinja med musikal og konsertar, hybelliv, festing og nye
venner.

Foto: Ingvil Skeie Ljones/Samlaget

Så blir Are sjuk. Veldig sjuk.
Splintra er ein rik roman om vennskap. Om korleis det er mogleg
å vere både lukkeleg og full av sorg når noko veldig fint og noko
veldig vondt hender på same tid.

Kontaktinformasjon forfatter:
Hilde Myklebust
hilde.myklebust@gmail.com
454 45 021

Hilde Myklebust (f. 1979)
Er frå Syltedalen på Sunnmøre. Ho debuterte med diktsamlinga
Berre dagar seinare i 2005 og etablerte seg for alvor blant dei fremste
unge lyrikarane i Noreg med Søkk i 2008. I 2009 gav Myklebust ut
bildeboka Jon og den lange julenatta, illustrert av Inger Lise Belsvik.
I 2020 kom bildeboka Ylva og villgeitene, illustrert av Akin Duzakin.
Myklebust har bakgrunn frå Skrivekunstakademiet i Hordaland og
har studert litteratur- og teatervitskap ved Universitetet i Bergen.
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Grisaldo
av Bjørn F. Rørvik
og Per Dybvig (ill.)
Cappelen Damm
cappelendamm.no
Kontaktperson i forlaget:
Pia Larsen
pia.larsen@cappelendamm.no
41 61 54 26

Bjørn F. Rørvik
granmeis@online.no
995 02 152

Per Dybvig
per@dybvig.net
408 50 587

Reven og Grisungen spiller fotball på Reveløkka. Men på stillingen
5-0 har Grisaldo fått nok av Bertil Fox og hans driblinger og
scoringer og kjepphøye kommentarer. Han legger opp!
Så hva skal Reven gjøre da, når Dåsemikkelfrøkna kommer og
inviterer dem til fotballkamp på Kartongen Arena – hvor det er
både tribuner og dommer og premier og til og med en helt ekte
svenske? Det blir jo ikke helt det samme med den halvblinde
Dåsemikkelbestemora på laget?
Første kamp går skikkelig dårlig. Det ser ut til at Reven må ut og
kjøpe spillere ...
Bildebøkene om Reven og Grisungen er høyt elsket av både barn
og voksne. Her er det humor og ablegøyer og sprelske figurer i fullt
monn. Grisaldo er den fjortende historien om de to kompisene,
og nå har forfatter Bjørn F. Rørvik og illustratør Per Dybvig tatt
dem med over i høytlesningsboka. Det er minst like morsomt,
gjenkjennelig og latterspredende.

Bjørn F. Rørvik (f. 1964)
Bjørn F. Rørvik er oppvokst i Østre Jevnaker på Hadeland, nå
bor han på Oppsal i Oslo. Rørvik er en av våre mest anerkjente
barnebokforfattere, og kanskje mest kjent for bildebøkene om
Bukkene Bruse sammen med illustratør Gry Moursund, i tillegg til
Reven og Grisungen-serien, som er illustrert av Per Dybvig.
Per Dybvig (f. 1964)
Per Dybvig er født i Stavanger. Han er tegner og illustratør
og har tegnet for aviser, illustrerer bøker og arbeider som
bildekunstner. Han regnes som en av de fremste og mest populære
barnebokkunstnerne i Norge i dag, og han har bl.a. samarbeidet
med Ingvar Ambjørnsen, Bjørn F. Rørvik, Trond Brænne og Marit
Nicolaisen.
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Oppskrift mot ånder som
knuser ting
av Tyra Teodora Tronstad

Aschehoug
www.aschehoug.no
Kontaktperson i forlaget:
Sverre Henmo
sverre.henmo@aschehoug.no
993 35 251

Henry Mafaye bor sammen med faren sin. Og det går helt fint, så
lenge de ikke snakker om moren som døde da han var liten. Gjør de
det, kommer vindene hennes og blåser i stykker alt de eier.
Hvordan finner man en oppskrift mot ånder som knuser ting?
Henry oppsøker Institutt for Betydningsfulle minner, der den
ivrige direktøren Ida Tiid har sin helt egne teori. Den viser seg å
skape enda større problemer, og Henry må finne sine egne svar.
På veien trenger han: mot, nysgjerrighet, mobiltelefon, fugler og
kryssordblader. Han trenger også hjelp av noen venner han aldri
har møtt. Og han trenger hjelp av sin beste venn, den utrolig smarte
Viktoria Flix.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Oppskrift mot ånder som knuser ting er en roman om vennskap, savn
og hva man kan få til hvis man virkelig går inn for det. Og det er
en fortelling som tar fantasi og krumspring i bruk for å løsne på
den tausheten som av og til kan gjøre det så vanskelig mellom
mennesker.

Kontaktinformasjon forfatter:
Tyra Teodora Tronstad
tyrateodora@gmail.com
415 69 372

Tyra Teodora Tronstad (f. 1972)
Tyra Teodora Tronstad debuterte i 2007 med diktsamlingen
Mandag morgen står de døde i kø. Hun har senere gitt ut flere bøker
for barn, ungdom og voksne. Hun har mottatt en rekke priser for
sitt forfatterskap, blant annet Kritikerprisen for beste barne- og
ungdomsbok to ganger. Bøkene er oversatt til flere språk.
Tronstad er opprinnelig fra Koppang i Stor-Elvdal, men bor og
arbeider i Oslo.
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Krigsherren i Kreml
av Aage Storm Borchgrevink

Kagge Forlag
www.kagge.no

Aage Storm Borchgrevink har jobbet med Russland i hele sitt
voksne liv, og har selv vært på mange av åstedene for Putins
forbrytelser. Her får du historien om Putins langsomme kupp
mot den russiske grunnloven, som han fire ganger har sverget
troskap til. Dette er også en fortelling om det moderne Russland,
fra familien Putins tragedier under annen verdenskrig, gjennom
oppveksten i Leningrad og frem til Sovjetunionens fall, som også
ble alvorlig for KGB-agenten Putin. Etter et blaff av frihet på
1990-tallet, strammet president Putin grepet og bygget et Russland
med ekstreme ulikheter og ambisjoner om å gjenoppstå som
stormakt.

Foto: Olav Bakken

Kontaktperson i forlaget:
Tuva Ørbeck Sørheim
tuva@kagge.no
971 83 483

Mange har fryktet Vladimir Putin, men få hadde forventet
Russlands brutale invasjon av Ukraina. Hvordan kunne lederen av
vårt store naboland bli så totalitær og farlig?

Kontaktinformasjon forfatter:
Aage Storm Borchgrevink
aab@nhc.no
907 51 150

Aage Storm Borchgrevink (f. 1969)
Aage Storm Borchgrevink er forfatter med en rekke utgivelser bak
seg, både sakprosa og skjønnlitteratur. Han debuterte med romanen
Arkivene i 2000, som ble nominert til P2s romanpris og Natt&Dagprisen. For En norsk tragedie; Anders Behring Breivik og veiene til
Utøya (2012) fikk han Kritikerprisen for årets beste sakprosabok.
Hans forrige utgivelse er Giganten: fra Statoil til Equinor: historien om
selskapet som forandret Norge, som kom på Kagge Forlag høsten 2019.
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Innerst i hjertet har jeg min
forstand: biografien om Georg
Johannesen
av Alfred Fidjestøl
Det Norske Samlaget
www.samlaget.no
Kontaktperson i forlaget:
Håkon Kolmannskog
h.kolmannskog@samlaget.no
474 13 781

Lyrikar Georg Johannesen kunne vere ein nådelaus polemikar
som gjekk til åtak på kven det skulle vere. Samstundes skreiv han
nokre av dei vakraste dikta som er skrivne på norsk. I 1990 blei Ars
moriendi kåra til 1900-talets beste norske diktsamling.
Ved hjelp av ei rekkje nye kjelder skildrar denne biografien eit
uvanleg og fascinerande livsløp. Som liten opplevde Georg
Johannesen krigen på nært hald og blei merkt for livet av det.
Han blei seinare fengsla for militærnekting, ekskludert frå
Arbeidarpartiet og var sentral ved etableringa av Sosialistisk
Folkeparti.
Trass eit uvanleg lyrisk talent ville han ikkje vere lyrikar. I staden
var han universitetsprofessor i retorikk, men også her i konstant
opposisjon til det norske fagmiljøet.

Foto: Agnete Brun

Georg Johannesen var heile livet ein mann på tvers av si samtid.
Han var kompleks og paradoksal, ikkje alltid like lett å forstå, men
alltid tru og konsekvent mot sin eigen rasjonalitet, i tråd med det
han sjølv hadde fastslått: Skjelettet er innerst / i hver eneste
mann / Og hva har jeg innerst i hjertet? / Innerst i hjertet har jeg min
forstand.

Kontaktinformasjon forfatter:
Alfred Fidjestøl
alfred.fidjestol@gmail.com
482 54 929

Alfred Fidjestøl (f. 1973)
Alfred Fidjestøl har gitt ut ei rekkje biografiar og historieverk. Han
blei nominert til Brageprisen i 2013 og 2020, til Kritikarprisen i 2015
og 2017, og han er den første sakprosaforfattaren nokosinne til å
motta Gyldendals Sult-pris. I 2017 fekk han Språkrådets språkpris
for framifrå bruk av norsk i sakprosa.
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Haugianerne
av Trygve Riiser Gundersen

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

I årene før 1800 oppsto et underlig fenomen i Norge: Kvinner
og menn fra allmuen – bønder og arbeidere, håndverkere og
tjenestefolk – begynte å gå rundt i landet for å forkynne, spre bøker,
forsamle mennesker. Noe liknende hadde staten aldri før vært
vitne til før. Hva slags bevegelse var dette? Hvordan kunne den
spre seg så fort? Og hva skulle myndighetene gjøre for å stanse den
«åndelige epidemien» som raste?
I dag kalles denne bevegelsen for haugianismen. Boken tar oss med
tilbake til samtida vekkelsen tilhørte. Hva slags virkelighet sprang
haugianismen ut av? Hva var staten og embetsmennene så redde
for?
Resultatet er en ny fortolkning av et av de viktigste fenomenene i
moderne norsk historie. Men også et helt annerledes bilde av det
norske samfunnet før 1814 – en reise inn i en ukjent og fremmed
verden: en verden preget av uro og undertrykkelse, mangfold og
oppbrudd, makt og motstand.
Foto: Siv Dolmen

Boken er medrivende og nyskapende historieskriving om et
avgjørende kapittel i den norske fortida.

Kontaktinformasjon forfatter:
Trygve Riiser Gundersen
trygve.gundersen@fpress.no
977 99 920

Trygve Riiser Gundersen (f. 1970)
Trygve Riiser Gundersen er forlagsredaktør, forfatter og kritiker.
Riiser Gundersen har arbeidet med haugianerne og 1700-tallets
kulturhistorie i en årrekke, og har utgitt arbeider bl.a. om bok og
lesehistorie i Norge, norsk pressehistorie og framveksten av norsk
offentlighet før 1814.
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Afghanerne
av Åsne Seierstad

J.M. Stenersens Forlag
kagge.no/j-m-stenersens-forlag/
Kontaktperson i forlaget:
Cathrine Sandnes
cathrine.sandnes@jms.no
95735725

Da Kabul falt og Taliban overtok makten i Afghanistan i august
2021, fikk Jamila plass på et fly til Norge. Samtidig inntok
kommandanten Bashir hjembyen hennes. Jusstudenten Ariana, som
har ett semester igjen på universitetet, får beskjed om å gifte seg
med en ukjent mann.
I denne boka reiser Åsne Seierstad tilbake til Afghanistan, tjue år
etter at hun skrev Bokhandleren i Kabul. Hun forteller historiene til
dem som flyktet fra Taliban og dem som ble igjen. Om hvordan en
jente som selv ble nektet utdanning bruker islam for å kjempe for
kvinners rettigheter. Om en ung gutt som rømmer hjemmefra for
å bli talibaner. Og en jente som blir født når vestlige styrker inntar
landet, og tar for gitt at livet er fullt av muligheter.
Afghanerne er et nært portrett av tre mennesker som går hver sin vei,
og et land i krig.

Kontaktinformasjon forfatter:
Åsne Seierstad
aaseie@online.no
98062992

Åsne Seierstad (f. 1970)
Åsne Seierstad har skrevet en rekke kritikerroste bøker. Bokhandleren
i Kabul lå over et år på bestselgerlistene til New York Times i USA
og Sunday Times i Storbritannia. En av oss ble utropt til en av årets
ti beste bøker i New York Times i 2015. Hennes siste bok, To søstre,
har solgt over 200 000 eksemplarer bare i Norge.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2022
- SKJØNNLITTERATUR -

Kniven i ilden
av Ingeborg Arvola

Cappelen Damm
cappelendamm.no
Kontaktperson i forlaget:
Ole Bjerkebakke
ole.bjerkebakke@cappelendamm.no
905 91 564

Ingenting sier meg at det er skjebnesvangert. Ingenting med luktene, enga,
ingenting med vindkastene som løfter håret mitt igjen, ingenting med
kveldssola som bryter gjennom skyene, og får meg til å skinne.
Året er 1859. Brita Caisa Seipajærvi spenner på seg skiene og går
den lange veien fra Finland til Norge med de to sønnene sine. Brita
Caisa har stått i kirketukt for omgang med en gift mann. Hun kan
helbrede dyr og mennesker, og hun er av kvensk slekt. Målet for
reisen er Bugøynes, der det sies at havet koker av torsk.
Kniven i ilden er en fengslende historisk roman om arbeid og
kjærlighet, sterkt samhold og fri erotikk, enkeltmennesket og
øvrigheten.

Kontaktinformasjon forfatter:
Ingeborg Arvola
inge-arv@online.no
986 77 176

Ingeborg Arvola (1974)
Ingeborg Arvola har vokst opp i Pasvikdalen og Tromsø. Hun
debuterte i 1999 med voksenromanen Korellhuset, og hun har siden
skrevet en rekke bøker for barn og voksne, blant annet de populære
Buffy By-bøkene. I romanen Neiden 1970 fra 2015 skriver Arvola fra
sitt barndoms landskap, og i årets roman Kniven i ilden utspiller
handlingen seg i det samme landskapet, men på 1800-tallet der
Arvolas tipp-tipp-oldemor Brita Kajsa Seipajærvi er hovedperson.
Ingeborg Arvola har mottatt Cappelenprisen, Havmannprisen og
Kulturdepartementets litteraturpris.
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Stakkar
av Matias Faldbakken

Forlaget Oktober
www.oktober.no
Kontaktperson i forlaget:
Ellen Hogsnes
ellen.hogsnes@oktober.no
913 26 385

En gang for ikke lenge siden kom et barn, stakkar, krypende ut fra skogen.
Ungen kløv opp grøftekanten og begynte å lunte på måfå bortetter
grusveien. Det var et sørgelig skue.
Den ensomme fostergutten Oskar jobber for kost og losji på bruket
til Aud og Olav Blum. En dag oppdager Oskar et barn i skogen, en
utemmet unge, som han fanger og tar med seg hjem. Ungen lider
av veksthemming og er nesten helt uten språk. Men under Oskars
forpleining begynner den å utvikle seg i en rasende fart.

Foto: Dan Petter Nergaard

Stakkar er en kjærlighetsfabel og en dannelsesroman på skakke,
skrevet med stor forestillingskraft, språklig overskudd og en
særegen blanding av glød og ironi.

Kontaktinformasjon forfatter:
Matias Faldbakken
matias.faldbakken@gmail.com
952 25 169

Matias Faldbakken (f. 1973)
Matias Faldbakken er en av våre viktigste billedkunstnere. Han
debuterte som forfatter under psevdonymet Abo Rasul i 2001.
For romanen The Hills (2017) ble han nominert til Brageprisen og
IMPAC Dublin Literary Award. Høsten 2019 utkom Faldbakkens
femte roman, Vi er fem, til strålende kritikker. For denne mottok han
P2-lytternes romanpris og Kritikerprisen. Han ble også nominert til
Nordisk råds litteraturpris og Ungdommens kritikerpris. Bøkene
hans er oversatt til over 15 språk.
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Femten år.
Den revolusjonære våren
av Vigdis Hjorth
Cappelen Damm
cappelendamm.no
Kontaktperson i forlaget:
Tone Hansen
tone.hansen@cappelendamm.no
924 35 573

Det er en rytme i unge Paulas liv som gir barndommen en klarhet
– måltidene ved bordet hjemme, skiturene i marka, somrene på
hytta, besøkene hos mormor på øya. Mor, far, søster og bror er de
viktigste menneskene i livet hennes. Og så har hun Karen, som er
bestevenn.
Roen brytes den sommeren Paula oppdager to bunker med brev
som moren og mormoren har skrevet til hverandre. Familielivet
som beskrives i morens brev er ikke til å kjenne igjen, det er fullt av
løgn. Forstillelsen blir et sjokk for Paula. Hvordan skal hun bære det
hun plutselig vet? Hun står på terskelen til å bli voksen, og verden
åpner seg for henne som et forferdelig og et vidunderlig sted. Hun
vil ikke begynne å lyve om livet sitt.
Vigdis Hjorth skriver lysende og innsiktsfullt om et ungt liv, om å
oppdage løgn og velge å leve sant.

Kontaktinformasjon forfatter:
Vigdis Hjorth
hjorth.vigdis@gmail.com

Vigdis Hjorth (f. 1959)
Vigdis Hjorth er med sitt omfattende, eksistensielle og politiske
forfatterskap en av Nordens toneangivende forfattere. Hjorth
har vokst opp i Oslo og har bodd i København, Bergen, Sveits og
Frankrike. De siste årene har hun gjort seg bemerket internasjonalt,
særlig på det engelske, danske og svenske bokmarkedet. Hjorth
har mottatt en rekke litterære priser, blant annet Bokhandlerprisen,
Brages hederspris, Doblougprisen, Gyldendalprisen, Kritikerprisen
og Amalie Skram-prisen 2014, og bøkene hennes har to ganger vært
nominert til Nordisk Råds Litteraturpris.
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Det framande landet
av Carl Frode Tiller

Aschehoug
www.aschehoug.no

Foto: Trine_Melhuus

Kontaktperson i forlaget:
Vegard Bye
vegard.bye@aschehoug.no
416 88 025

Det framande landet er Carl Frode Tillers første diktsamling. Han
kallar det eit langdikt om kreativitet, skaping og overleving. Diktet
tar seg alle friheter, og beveger seg gjennom tider og hendingar
nærmast som ein slange. Gjennom verdas tilverting, fram og
tilbake i menneskets historie. Med Elvis og neandertalarar, utan
kronologiske og logiske grenser. Du’ets utallige metamorfoser glir
saman i ein kaskade av verdsdetaljar - historiske og notidige. Alt
krasjar med alt. Dei tidligaste jegarane skyt piler i Louvres montre,
og verda må stadig skapast på nytt. For det går eit spøkelse over
verda - og gjennom Europa.

Kontaktinformasjon forfatter:
Carl Frode Tiller
carlfrodetiller@gmail.com
Mobil: 478 74 182

Carl Frode Tiller (f. 1970)
Carl Frode Tiller debuterte i 2001 med romanen Skråninga som han
fekk Tarjei Vesaas-debutantpris for. Første band i den prislønna
Innsirkling-trilogien kom i 2007, tredje band i 2014. Han har vore
innstilt til Nordisk råds litteraturpris fleire gongar og har blant anna
fått Brageprisen, Kritikerprisen og Sultprisen. I 2021 kom romanen
Flukt. Tillers romanar er selt til 19 land.
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