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NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- ÅPEN KLASSE: LYRIKK - 

og når det blir lyst blir 
det helt fantastisk

av Kristin Berget

Cappelen Damm 
www.cappelendamm.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Eva Grøner
eva.groner@cappelendamm.no
957 81 263

Berget har tidligere blant annet skrevet om jeg-ets forsøk på å 
orientere seg i verden, et jeg som ikke så lett finner seg til rette i den 
kategorien det er henvist til. I OG NÅR DET BLIR LYST BLIR DET HELT 
FANTASTISK handler det om å inngå i kollektivet, og blikket er rettet 
utover. Vi befinner oss i et landskap som aldri er stabilt, der årstider 
forskyves, og hav og åker glir over i hverandre. Et barn fødes, melken 
driver i brystene, samtidig sies det “Vi skal miste alt”. Det er en mørk 
bok, som utforsker hvordan klimakrisen påvirker vår bevissthet. 
Krefter bryter mot hverandre, språket blåser bort, mennesket er 
lite og sårbart. Berget leter etter nye sammenhenger i en verden 
der det meste er i oppløsning. Den verden som beskrives kan være 
konfliktområder i andre klimasoner, eller utsikten fra fyrvinduet. Det 
er en opplevelse av lammelse, men også “Nå må menneske og dyr gå 
sammen”. Og som i alle Bergets diktsamlinger tennes det et bål. 

Kristin Berget (f. 1975)
Kristin Berget debuterte i 2007 med diktsamlingen loosing louise, har 
utgitt fem diktsamlinger og en roman. Diktene er oversatt til dansk, 
svensk, polsk og serbisk. Berget har studert ved Litterär Gestaltning 
i Gøteborg, vært redaktør for Signaler, og har kuratert Harpefoss 
Poesifestival siden 2012. Hun har mottatt Tanums kvinnestipend og 
Stig Sæterbakkens minnepris.

Kontaktinformasjon forfatter:
Kristin Berget
jumboberget@yahoo.no
997 05 293



NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- ÅPEN KLASSE: LYRIKK - 

Ruindikt
av Jo Eggen

 

Aschehoug 
www.aschehoug.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Øyvind Pharo
oyvind.pharo@aschehoug.no
93249039

Jo Eggen er reisende uten bil. Han vandrer og leter og kommer i prat 
med vanlige folk, han lytter og reflekterer, roter og finner vei. Han 
improviserer og tar seg tid, han ser. Samlingen Ruindikt kan leses i 
en vid ramme: sviket mot de små stedene, mot utkantene i Europa, 
samtidig er boka forankret i det irske. Diktene er skrevet mellom 
2013 og 2016, da Irland feiret Påskeopprøret i 1916 og det også 
var hundre år siden slaget ved Somme, der mange irske soldater 
ble drept. Undertrykkingen av Irland, av irsk språk og kultur, ligger 
under som kjent stoff, men Jo Eggen leder leseren inn i dette stoffet 
gjennom det grønne, den irske fargen, gjennom vekster som holder til 
i nærheten av der folk bor: mose, grønske, murtorskemunn, bregner, 
barlind, hagtorn. Vegetasjonen med sitt rotsystem blir også et bilde på 
utholdende politisk kamp. Boka siterer påskeopprørets leder, Patrick 
Pearse, som formulerte slagordet «å kjempe er å vinne», men dikteren 
møtte aldri noen menige irlendere som snakket i slagord.
 

Jo Eggen (f. 1952)
Jo Eggen fikk Tarjei Vesaas-prisen da han debuterte i 1980. I 2003 
mottok han Språklig samlings litteraturpris. Diktsamlingene 
Stavkirkedikt (2010), Øydikt (2013) og Ruindikt (2017) utgjør en 
trilogi. Felles for alle tre er at de handler om reiser til navngitte steder. 
Eggen gjendikter også lyrikk, først og fremst fra russisk.  

Kontaktinformasjon forfatter:
Jo Eggen
eggen-jo@hotmail.no
938 37 586



NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- ÅPEN KLASSE: LYRIKK - 

Vandreutstillinger
av Cecilie Løveid

Kolon Forlag
www.kolonforlag.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Ida Marie Myrstad Dahl
idamarie@kolonforlag.no
980 16 111

Vandreutstillinger er en samling dikt om kunst og kunstnere, deres liv 
eller verker. Diktene er refleksjoner i møtet med kunsten og forsøker 
seg på nye helgenkåringer innenfor feltet. Løveid kommenterer like 
gjerne ulike kunstverk, som hun prøver å gjenskape kunstverket i 
teksten. Diktene inviterer leseren til refleksjoner rundt språk, politikk, 
og historie.

Diktene i Vandreutstillinger omtaler kunstnere og forfattere som 
Gerhard Richter, Andy Warhol, William Turner, Sasha Waltz, Graciela 
Iturbide, Kitty Kielland, Sigbjørn Obstfelder, Gunvor Hofmo, Jonas 
Dahlberg, Nordahl Grieg, Helge Skodvin, Nelly Sachs, Paul Celan, 
Lisbeth Bodd, Angela Winkler, Peggy Guggenheim (kunstsamler), 
Francisco Goya, Marcel Duchamps, Marina Abramović, Jan Groth og 
John Donne.

Løveids poesi er fabulerende. Filosofisk og leken velger hun sin egen 
posisjon – de stedene der hun vil forstå, og de stedene det er mulig å 
stå, misforstå, eller gå.

Cecilie Løveid (f. 1951)
Cecilie Løveid bor i Bergen. Hun er lærer ved Skrivekunstakademiet 
i Hordaland. Fra 1999–2011 var hun bosatt i København. Løveids 
forfatterskap er svært rikt, og omfatter verker innenfor flere sjangre. 
Hun debuterte med romanen Most i 1972, og har siden skrevet 
både prosa, lyrikk, og dramatikk. Hun er en av våre mest spilte 
samtidsdramatikere, og regnes som en av de betydeligste lyrikerne i 
norsk litteratur. Hun har mottatt Ibsenprisen tre ganger, samt en rekke 
andre litterære priser.  

Kontaktinformasjon forfatter:
Cecilie Løveid
cecilie@cecilieloveid.com
981 56 804



NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- ÅPEN KLASSE: LYRIKK - 

Tida er inne
av Knut Ødegård

Cappelen Damm 
www.cappelendamm.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Frederik Lønstad
frederik.lonstad@cappelendamm.no
951 54 978

Tida er inne er ei vital og framfor alt modig diktsamling, gjennomsyra 
av dristig biletskaping og vilje til å lysa opp dei mørk- og tabubelagte 
romma i vår tid.

Fleire av dikta handlar om aldring og forfall: Diktaren ser presist 
korleis kroppen endrar seg og døden nærmar seg, men òg korleis 
menneskehjartet er det same – og korleis kjærleiken mellom eldre kan 
vera djup og vakker.

Dikta løftar fram dei sårbare blant oss: Anten det er guten som vart 
misbrukt av kyrkjetenaren, ho som forelska seg i ein tysk soldat under 
krigen eller krigsbarnet som vert pissa på. Diktet «Skuggar», om mora 
som legg ut på flukt frå krig og naud i Aleppo med barnet sitt mot 
Europa, har poeten tileigna Sylvi Listhaug.

Ødegårds samliv med den norrøne poesien kjem fram i siste avdeling 
der han vidarefører volvas profeti i Voluspå om verdas undergang. 
Grådugskap og egoisme har i ei nær framtid forgifta livet på jorda og 
øydelagt vår respekt for menneskeverdet.

Knut Ødegård (f. 1945)
Knut Ødegård debuterte som lyriker i 1967 med samlingen 
Drøymaren, vandraren og kjelda. Siden debuten har han gitt ut mer 
enn 14 diktsamlinger og en rekke samlinger med gjendiktninger av 
utenlandsk, særlig islandsk, lyrikk.

Kontaktinformasjon forfatter:
Knut Ødegård
knutode@mimer.no
918 38 667 



NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- BØKER FOR BARN OG UNGDOM - 

Sveiseblink
av Helene Guåker

Gyldendal 
www.gyldendal.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Espen Dahl
espen.dahl@gyldendal.no
952 67 413

Kristoffer går på videregående. Han bor sammen med faren sin, henger 
på Tomta med gutta og spiller fotball. Han har visst det lenge, at det er 
noe som er gæli. Nå er han lei av å late som om alt er helt greit. Hvorfor 
er det ingen som snakker om de virkelige tinga? Om døden og livet og 
alt faenskapet som foregår? Og så dukker Jenny opp. Som om det gjør 
saken noe bedre.

Sveiseblink er en roman om tap og ensom sorg, om hele tida å holde 
huet så vidt over vannet, om å passe inn og gjøre de riktige tinga. Og 
om å feile og feile og feile. Og så, når alt virker som mørkest, er det 
bare ei lita berøring som skal til før ei lita gnist av håp tennes.

Kontaktinformasjon forfatter: 
Helene Guåker
hguaker@gmail.com
970 12 865

Helene Guåker (f. 1983) 
Helene Guåker er fra Nes på Hedmark. Guåker har gått på 
forfatterutdanningene i Bø, Tromsø og ved Norsk barnebokinstitutt, 
og har studert nordisk litteratur ved Universitetet i Agder. Hun har 
skrevet seks bøker for ungdom og voksne.
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NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- BØKER FOR BARN OG UNGDOM - 

ABC
av Mari Kanstad Johnsen

Gyldendal 
www.gyldendal.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Nina Méd 
nina.med@gyldendal.no
979 60 876

Anna og mormor er på vei hjem fra barnehagen når Anna plutselig får 
en ring i hodet. Hvor kan den ha kommet fra? De ringer på i nærmeste 
høyhus for å spørre, men verken Arkitekten, Bakerne eller Cellistene 
mangler en ring. Og utenfor dør D lukter det røyk... men det kan vel 
ikke være en flammesprutende Drage som bor der? Eller?

Et praktverk av en ABC-bok man kan gå på skikkelig 
bokstav-oppdagelsesferd i!

Kontaktinformasjon forfatter: 
Mari Kanstad Johnsen
marikanstad@gmail.com
920 37 833

Mari Kanstad Johnsen (f. 1981) 
Mari Kanstad Johnsen er forfatter, illustratør og bildekunstner. Hun 
er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Konstfack i Stockholm, og 
har blant annet illustrert de kritikerroste bildebøkene Barbie-Nils 
og pistolproblemet, Vivaldi og D for tiger. I 2013 debuterte hun som 
forfatter med bildeboken Livredd i Syden (2013).



NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- BØKER FOR BARN OG UNGDOM - 

Gutt og Jente later som
av Hilde Matre Larsen 

og Mari Kanstad Johnsen (ill.)

Cappelen Damm 
www.cappelendamm.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Ragnfrid Trohaug  
ragnfrid.trohaug@cappelendamm.no
957 70 347

Med lettfattelige setninger og og med identitet som tema, skjeler 
forfatter Hilde Matre Larsen til klassikere innenfor brukslitteraturen 
for de minste. Mari Kanstad Johnsens renskårne tegninger gir de 
samme assosiasjonene. Men Gutt og Jente later som er noe ganske 
annet enn syttitallets pedagogiske bildebøker. Perspektivet er 
kompromissløst, barnlig og lekent. Og alt er mulig for Gutt og Jente.

 

Kontaktinformasjon forfatter: 
Hilde Matre Larsen
lauraghastly@gmail.com
924 45 592

Hilde Matre Larsen (f. 1975)
Hilde Matre Larsen har arbeidet som litteraturformidler, anmelder og 
skribent, og som forlagsredaktør. Hun har skrevet flere barnebøker, 
og har studert litteraturvitenskap, kunsthistorie og barne- og 
ungdomslitteratur. Hun bor i Oslo med mann, barn og en imaginær katt 
som heter Renate.

Mari Kanstad Johnsen (f. 1981)   
Mari Kanstad Johnsen bor og arbeider i Oslo som illustratør, forfatter 
og billedkunstner. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og 
Konstfack i Stockholm. Hun debuterte som bildebokillustratør i 2011, 
og som bildebokforfatter i 2013.

Kontaktinformasjon illustratør: 
Mari Kanstad Johnsen 
marijohnsen@yahoo.no
920 37 833



NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- BØKER FOR BARN OG UNGDOM - 

Keeperen og havet    
av Maria Parr

Samlaget 
www.samlaget.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Karin Helgøy
k.helgoy@samlaget.no
970 19 865

– Kven har brukt å spele keeper?
Eg gapte. Korleis kunne han ikkje vite det? Alle i bygda   

veit at Lena står i mål på gutelaget. No steig ho inn i ringen, med 
keeperhanskane på og såg trassig opp på mannen i svart treningsdress.

– Eg.
– Berre du?

Ein ny fotballtrenar legg mørke skyer over keeperlivet til tolvåringen 
Lena Lid. I nabohuset spekulerer Trille på korleis han skal gjere 
inntrykk på den nye jenta i klassen. Og på havet jaktar farfar på 
storfisken, utan å bry seg om at han begynner å bli gammal.

Dei må kjempe hardt både med seg sjølve og med naturkreftene dette 
året, Lena, Trille og farfar. For kva skal ein gjere når alt er motvind og 
ingen bryr seg om det ein verkeleg kan?

Ein kan i alle fall ikkje gi seg på det. Som Lena Lid seier i pressa 
situasjonar: No må de søren kverke meg vakne, der framme!

Maria Parr

Maria Parr (f. 1981) 
Maria Parr debuterte med Vaffelhjarte i 2005, og fekk sitt store 
gjennombrot med Tonje Glimmerdal i 2009, som ho fekk Brageprisen, 
Teskjekjerringprisen og Kritikarprisen for. Bøkene til Parr er omsette 
til mange språk, og ho har også vunne ei rekkje internasjonale prisar. 
Parr er frå Fiskå i Vanylven. Ho har mastergrad i nordisk litteratur frå 
Universitetet i Bergen, og er utdanna lærar.

 



NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- SAKPROSA - 

Verdensteater
av Thomas Reinertsen Berg

Forlaget Press
www.fpress.no

Kontaktperson i forlaget: 
Torgeir Husby
torgeir@fpress.no
480 34 284

Verdensteater er den første norske boka om kartenes utrolige historie. 
Forfatteren tar oss fra steinaldermenneskenes mystiske symboler 
frem til GPS og Google Earth i en fascinerende beretning om vitenskap 
og verdensbilder, om kunst og teknologi, om makt og ambisjoner, 
om praktiske behov og fjerne drømmer om det fremmede. Vi møter 
visjonære geografer, heroiske oppdagelsesreisende og karthistoriens 
ukjente helter – som de to underoffiserene som i 1773 stilte opp sine 
beskjedne apparater utenfor festningen på Kongsvinger, og innledet 
den offisielle kartleggingen av det enorme og utilgjengelige kongeriket 
Norge. 

Historien om Norge og nordområdene danner en rød tråd gjennom 
Verdensteater. Boken viser oss at landet vårt lenge var en del av 
kartets hvite felter, og skildrer for første gang den ukjente historien om 
hvordan Norge langsomt kom på kartet. Et fantastisk visuelt materiale 
lar oss fordype oss i den norske og internasjonale karthistorien med 
egne øyne. 

Kontaktinformasjon forfatter: 
Thomas Reinertsen Berg
berg.thomas@gmail.com
938 04 529 

Thomas Reinertsen Berg (f. 1971) 
Thomas Reinertsen Berg er journalist og skribent. Han har bakgrunn 
fra blant annet Morgenbladet, Klassekampen og Dagsavisen, og 
har arbeidet særlig med kultur- og vitenskapsstoff. I mange år har 
han vært litt over gjennomsnittet interessert i kart, før han en dag 
bestemte seg for å skrive den boken om karthistorie han selv kunne 
tenke seg å lese.



Kontaktinformasjon forfatter: 
Nina Brochmann
nina.brochmann@gmail.com  
482 87 780
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NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- SAKPROSA - 

Gleden med skjeden
av Ellen Støkken Dahl 

og Nina Brochmann

Aschehoug
www.aschehoug.no

Kontaktperson i forlaget: 
Nazneen Khan-Østrem
nazneen.khan.ostrem@aschehoug.no
905 75 383 

Er du sikker på at du kjenner ditt eget underliv? Selv om kvinnens 
kjønnsorganer ikke akkurat er en ny oppdagelse, er det utrolig mye 
kvinner ikke vet om sin egen kropp. Vet du egentlig hvorfor mensen 
gjør vondt? Finnes jomfruhinnen? Hvorfor sliter du med å få orgasme? 
Hvor lenge kan du vente med å få barn?

Ved å kombinere kjent medisinsk kunnskap med ny forskning, 
inneholder Gleden med skjeden alt du trenger å vite om underlivet. Her 
vil du lære om klitoris sin dype hemmelighet, den ville hormondansen 
som styrer mensen og hvordan prevensjon fungerer i kroppen. Du blir 
også kjent med en rekke vanlige kvinnesykdommer. 

Boken gir med andre ord svar på spørsmålene som det ofte er 
vanskelig å stille, på en lettlest og morsom måte.

Gleden med skjeden passer for alle som er født med en vulva.

Kontaktinformasjon forfatter: 
Ellen Støkken Dahl
ellensdahl@gmail.com
950 41 253

Ellen Støkken Dahl (f. 1987) og Nina Brochmann (f. 1987) 
Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmann er legestudenter ved 
Universitetet i Oslo. De har i flere år arbeidet med seksuell helse. Våren 
2015 startet de bloggen Underlivet – en av de mest leste helsebloggene 
i Norge.
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NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- SAKPROSA - 

Amundsens siste reise
av Monica Kristensen

Forlaget Press
www.fpress.no

Kontaktperson i forlaget: 
Torgeir Husby
torgeir@fpress.no
480 34 284

Den 25. mai 1928 havarerte Umberto Nobiles luftskip «Italia» på vei 
tilbake fra Nordpolen til Svalbard. Det ble begynnelsen på en av de 
største og mest sensasjonelle redningsaksjonene i polarhistorien. 
Snart sendte alle statsmakter som ville hevde seg i nordområdene 
ut ekspedisjoner for å finne de overlevende på isen. En hel verden 
fulgte dramaet. Bare én mann manglet: den gamle polarhelten Roald 
Amundsen. Utestengt av diplomatiske intriger, gikk han igjen sine 
egne veier. Den 18. juni steg han ombord i det franske sjøflyet Latham 
i Tromsø. Tre timer senere, underveis mot Bjørnøya, kom siste livstegn 
fra Roald Amundsen.

Basert på et unikt kildemateriale tegner Monica Kristensen et 
dyptgripende psykologisk portrett av den aldrende Amundsen – ikon 
ute, ruinert helt med falmet status hjemme. Med polarforskerens 
etterrettelighet og thrillerforfatterens sans for plot og dramaturgi 
følger hun sporene inn i isødet for å finne svar på gåten: Hva skjedde 
med Latham? Hvordan endte Amundsens siste reise?  

Kontaktinformasjon forfatter: 
Monica Kristensen
monisola@kryos.no
900 38 790 

Monica Kristensen (f. 1950) 
Monica Kristensen er en av våre fremste polarforskere og har stått 
i spissen for en rekke ekspedisjoner i arktiske og antarktiske strøk. 
Hun har doktorgrad i glasiologi, og har mottatt flere prestisjetunge 
vitenskapelige utmerkelser. Foruten dokumentarbøker har hun skrevet 
fem kriminalromaner fra Svalbard som har fått overstrømmende 
mottagelse.



NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- SAKPROSA - 

Klassen
- fortellinger fra et skoleår

av Marte Spurkland

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no

Kontaktperson i forlaget: 
Anders Heger 
anders.heger@cappelendamm.no
906 87 018 

Marte Spurkland, tidligere journalist og utgavesjef i VG helg, nå 
programleder i TV 2, følger i denne boken et knippe elever gjennom 
siste skoleår på videregående. Disse sju ungdommene er ikke 
generasjon prestasjon med ressurssterke curlingforeldre som koster 
problemene unna for dem. De kjemper for å bestå. For å blir til 
noe i livet. Når psyken svikter, når fest, gjeng og slåsskamp frister 
mer enn lekser, når kjærlighetslivet går i ball, når det tokulturelle 
livet blir umulig, når konfliktene hjemme blir uoverstigelige, når 
attenåringene syns de ikke passer inn noe sted – har de én person 
å gå til. Kontaktlærer Anette, som strekker seg langt utover det som 
kan forventes for å løse det uløselige, den sjeldne lærertypen som 
er veileder, vaktbikkje og bestevenn. I kjernen av hennes virke står 
målsettingen om å gjøre ungdommene til ”gagns mennesker”. 

Med bakgrunn i mange og lange samtaler leverer Marte Spurkland en 
bok som sier mer enn hundre forskningsrapporter om hvordan det er 
å være ung i Norge i dag.

Kontaktinformasjon forfatter: 
Marte Spurkland 
martespurk@gmail.com
928 32 205  

Marte Spurkland (f. 1977) 
Marte Spurkland er journalist og skribent. Hun har vært journalist 
i NRK, DN og VG Helg og utgavesjef i VG Helg, nå programleder 
i TV2. Hun har tidligere utgitt Førstedamer: En dannelsesreise i 
kvinneliv (2005) og Skjebnereisen (2007), og har vært redaktør for 
diktsamlingene Kjærlighet og Sorg (2007).
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NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2017
- SKJØNNLITTERATUR - 

Fanny og mysteriet i 
den sørgende skogen

av Rune Christiansen

Forlaget Oktober
www.oktober.no

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

Det besynderlige, de gangene Fanny tenkte på omstendighetene rundt 
foreldrenes bortgang, var at hun, til tross for det som voldte smerte, 
alltid følte seg så behersket, så likevektig, og de gangene hun senere så 
dem, i drømme altså, var det som om det gamle gjengangermotivet ble 
vendt på hodet: Da var det hun, en levende, som hjemsøkte de døde, da 
var det hun som forstyrret og kastet om på de dødes realiteter, som et 
fantom, som et skrømt i deres hinsidige eksistens.

Fanny er en ung, foreldreløs jente som prøver å leve som best hun 
kan, alene i en liten bygd. Dagene går med til enkle sysler: komme seg 
på skolen, repa¬rere takrennen, hugge ved og holde ugresset nede. 
Men under de sørg¬modige grunnvilkårene finnes eventyret, fullt av 
gjenstridige forestillinger og muligheter. Gjennom Fannys egenartede 
tilnærming til verden blir den tilsynelatende enkle historien en 
lignelse om vennskap, uavhengighet og overskridelse.

Fanny og mysteriet i den sørgende skogen er en både håpefull og dypt 
urovekkende roman.

Kontaktinformasjon forfatter:
Rune Christiansen
kontakt.rune@gmail.com
997 32 971

Rune Christiansen (f. 1963) 
Rune Christiansen debuterte i 1986 med diktsamlingen Hvor toget 
forlater havet. Siden har han utgitt flere diktsamlinger, essays og 
gjendiktninger, samtidig som han har markert seg som en stadig mer 
bemerkelsesverdig romanforfatter. Han har mottatt en lang rekke 
litterære priser, bl.a. Doblougprisen og Gyldendalprisen. For romanen 
Ensomheten i Lydia Ernemans liv (2014) ble han tildelt Brageprisen. 
Fanny og mysteriet i den sørgende skogen er Christiansens niende 
roman.
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The Hills
av Matias Faldbakken

Forlaget Oktober
www.oktober.no

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

Restauranten The Hills i Oslo sentrum er denne romanens midtpunkt, 
et kontinentalt interiør med nedtråkket mosaikk i konsentriske ringer 
på gulvet og veggene dekket av tegninger, malerier og klistremerker. 
Han som fører ordet, har vært stedets kelner i 13 år. Med diskresjon 
og full oversikt over alt som foregår i lokalet, er han romanens øyne og 
ører. 

Ideen om det gamle Europa holdes i hevd på den noe nedslitte 
restauranten. Der hersker en velprøvd orden, hvor alt har sin plass og 
lite eller ingenting trenger inn utenfra. Trusselen om uro og forandring 
kommer likevel, først i form av en pur ung kvinne som presser seg inn 
blant det faste klientellet på The Hills. 

The Hills er en overraskende, skarp og underholdende roman om 
vaklende strukturer og en kultur i drift mellom flid og forfall. 

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

Matias Faldbakken (f. 1973)
Matias Faldbakken er forfatter og billedkunstner. Han debuterte 
under psevdonymet Abo Rasul i 2001 med The Cocka Hola Company: 
Skandinavisk misantropi. Matias Faldbakkens romaner er oversatt til 
over 10 språk. I 2002 fikk han Bjørnsonstipendet, og i 2004 kom han 
på Morgenbladets liste over de ti viktigste forfatterne under 35.
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Tung tids tale
av Olaug Nilssen

Det Norske Samlaget
www.samlaget.no

Kontaktperson i forlaget: 
Karin Helgøy
k.helgoy@samlaget.no
970 19 865

Dette er inga heltehistorie. Det er ei kjærleikshistorie.

– Der er bilde av mamma, sa du, frå baksetet.
–  Kor er mamma? svarte eg, frå framsetet.
Du brukte lang tid på å formulere deg, fordi språket ditt var i ferd 

med å gå i oppløysing, eller fordi du leitte etter ei poetisk linje.
– På øyret til bilen.

Ein liten gut mistar språket og forandrar personlegdom. For mora 
byrjar ein kamp, først for å forstå kva som skjer med guten, og så for 
å få hjelp til å gi han den omsorga og oppfølginga han treng. Familien 
er plutseleg i ein svært utfordrande livssituasjon, og dei må igjennom 
lange og utmattande prosessar for å få hjelp. Mødrer skal aldri gi opp, 
blir det sagt, men kva er aksept, og kva er å gi opp?

Tung tids tale er ei sterk historie om å vere foreldre til eit autistisk 
barn. Om kampen for at barnet skal bli sett som den han er, og få den 
støtta han og familien treng.

Olaug Nilssen

Olaug Nilssen (f. 1977) 
Olaug Nilssen fekk sitt store gjennombrot med Få meg på, for faen i 
2005. Boka braut tabu knytte til ungdom og seksualitet. Sidan den 
gong har ho skrive bøker i mange sjangrar og markert seg som ei 
uvanleg og viktig stemme i norsk litteratur. Med Tung tids tale bryt ho 
igjen tabu, denne gongen med ei uvanleg openheit om det å vere mor 
til eit sterkt funksjonshemma barn.
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Penelope er syk
av Ole Robert Sunde

Gyldendal Norsk Forlag
www.gyldendal.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Julie Kalager  
julie.kalager@gyldendal.no
926 29 873

Thereses gate er en bygate som ligner mange andre gater i Oslo. 
Her dundrer trikken forbi på vei ned mot sentrum eller opp mot 
Adamstuen, og det spruter regnvann fra hjulene på bilene som 
passerer. Her er leiegårder med forskjellige slags beboere. I en av dem 
bor en forfatter og hans kone. Hun er syk, alvorlig syk, og forfatteren 
har begitt seg i vei til sushisjappa på Adamstuen for å kjøpe noe som 
kanskje kan gi henne matlyst. Men veien dit er fylt av avbrudd og 
forstyrrelser: Han møter Oslokyklopen, som forsøker å stanse ham, 
noen roper lokkende fra en balkong, kjentfolk og kollegaer er ute og 
går eller jogger. Mens forfatteren stadig tenker på sin kone og hennes 
tilstand, trekkes blikket hans i alle retninger, inntrykkene flommer 
på, assosiasjonene myldrer og konsentrasjonen svikter. Og det som 
skulle vært en kort spasertur med ett enkelt mål, blir en tilsynelatende 
evigvarende odyssé, en fortvilet og dypt bevegende vandring i gatene 
rundt leiligheten der «døden står og venter i gangen».  

Kontaktinformasjon forfatter: 
Ole Robert Sunde 
ors@olerobertsunde.com
970 01 351

Ole Robert Sunde (f. 1952) 
Ole Robert Sunde er født i Kristiansand og er bosatt i Oslo. Han 
debuterte i 1982 med diktsamlingen Hakk i hæl. Forfatterskapet 
omfatter dikt, essays, prosatekster, romaner og en barnebok. 
Sunde regnes som en av de mest originale stemmene i norsk 
samtidslitteratur, og han har mottatt Aschehougprisen og 
Gyldendalprisen for sitt forfatterskap.
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Kontakt:

Pressehenvendelser
Kari Marstein - kari.marstein@gyldendal.no - 41 52 97 07

Sekretariat
Siri Ekestad Bauge - siri@forleggerforeningen.no - 40 89 03 15

www.brageprisen.no
www.facebook.no/brageprisen

Den norske Bokprisen
Øvre Vollgate 15, 0158 Oslo

Brageprisen deles ut av stiftelsen Den norske Bokprisen 




