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KARSTEN ALNÆS
NORGES KONGER PÅ 200 SIDER
Fra Harald Hårfagre til Harald V.
Det norske kongehuset er blant de mest 
populære av alle europeiske monarkier. I 
denne velskrevne og spennende boka får 
vi mer enn tusen års historie fortalt på 200 
sider, fra Harald Hårfagres samling av Norge 
til vår tids Harald V. Den norske kongerekka 
er virkelig en historie verdig.
Dette er en rik og fascinerende historie om 
 Norges konger gjennom mer enn tusen år. De 
første kongene var krigerkonger som vant og 
forsvarte makten med sverd og kamp. Kongene 
spilte også en viktig rolle ved innføringen av 
kristendommen i landet, og i løpet av middel-
alderen knyttet de til seg forvaltningsmenn og 
endret Norge i retning av en  statsdannelse. 
 Karsten Alnæs har skrevet en spennende 
 historie om Norge og den norske konge rekka. 
Fra Harald Hårfagre og de første kongene i 
viking tiden til Hellig Olav og kristningen av 
Norge, danskekongene under 400-årsnatten, 
kampen om Norge under Napoleonskrigene og 
mye mer. 

KARSTEN ALNÆS er en høyt respektert historie-
formidler. Fembindsverket Historien om Norge fikk 
mange lesere, og han har skrevet mange romaner 
med utgangspunkt i historiske hendelser og skik-
kelser. Alnæs debuterte som skjønnlitterær forfatter i 
1975 og fikk Brageprisen for romanen Trollbyen i 1992.
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JAN OVE EKEBERG
VIKINGTIDEN PÅ 200 SIDER
Fra høvdingstyre til rikskongedømme 
Vikingtiden forandret Norge for all ettertid. 
Vi fikk de første byene, de første skrevne 
lovene og med kristendommen et nytt 
tankesett. Les den fascinerende historien 
om hvorfor vikingtiden, til tross for blodige 
tokt, ble en opplysningstid i Norge.
Jan Ove Ekeberg tar oss med på hærtokt til 
fremmede land, med blodige slag, plyndring og 
herjing. Men han forteller også om andre sider 
ved vikingenes liv, og viser hvordan vikingtiden 
var en rik opplysningstid som la grunnlaget for 
den senere nasjonen Norge. Vikingene tok 
med seg viktig kunnskap hjem og moderniserte 
landet. De første byene vokste frem, vi fikk et 
enhetlig myntsystem, de første skrevne lovene, 
et moderne skriftspråk, og kristendommen fikk 
varig fotfeste i landet vårt. 

Dette er en lettlest innføring i 250 år med 
norsk vikingtid. Vi hører om de første blodige 
angrepene, om vikingene som grunnleggere 
av små riker i England, Irland, Normandie og på 
 øyene i Vesterhavet, om hvordan Island befolkes 
og om oppdagelsene av Grønland og Amerika. 
Hva satte vikingene i stand til dette? Og hva var 
vi blitt som land da vikingtiden var over?

JAN OVE EKEBERG er forfatter, journalist og fore-
dragsholder. Han har skrevet en rekke sakprosa-
bøker, men har de siste ti årene også fått et stort 
publikum med sine historiske spenningsromaner; 
trilogien I sverdets tid og sist 5-bindsserien, Den siste 
vikingkongen, om Harald Hardrådes eventyrlige liv. 
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TOMM KRISTIANSEN
AFRIKA PÅ 200 SIDER
I en årrekke var Tomm Kristiansen vår 
«stemme fra Afrika». I denne boka gjengir 
han Afrikas historie fra menneskehetens 
begynnelse til dagens moderne samfunn på 
en konsis og engasjerende måte. 
Afrika på 200 sider tar oss med gjennom tid og 
landegrenser. Kristiansen viser oss menneskene, 
kulturene og rikene som har påvirket og definert 
historien til de femtifire afrikanske landene: fra 
Zimbabwe-kongedømmet og Mali- dynastiet, 
gjennom regnskoger og ørkener, slaveri, 
kolonitid og apartheid, til dagens demokratier, 
konflikter, seire og utfordringer. 

TOMM KRISTIANSEN er en prisvinnende journalist og 
forfatter. Han har vært utenrikskorrespondent for NRK 
i mange år, og er en av Norges fremste afrikakjennere. 
Kristiansen har gitt ut en rekke bøker, deriblant Mor 
Afrika (1994) og Afrikanske fortellinger (2021).

Innbundet kr 399 
ISBN 9788248929956
Kagge Forlag
Oktober
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AAGE STORM BORCHGREVINK 
KRIGSHERREN I KREML
Et portrett av Vladimir Putin
Hvordan kunne lederen av vårt store 
naboland bli så mektig og farlig? Aage 
Storm  Borchgrevink har fulgt Russland og 
president Putin tett de seneste tjue årene. 
Nå bruker han sin kunnskap om mannen 
og  landet til å skrive om Putin som politisk 
leder. 
Mange har fryktet Vladimir Putin, men få hadde 
forventet den brutale invasjonen av Ukraina. 
Hvordan kunne lederen av vårt store nabo-
land bli så totalitær og farlig? Aage Storm 
 Borchgrevink har jobbet med Russland i hele sitt 
voksne liv, og bruker sin kunnskap til å skrive 
en kortfattet og levende biografi om Russlands 
president. Det er 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 Putin 
grepet og bygget et Russland med velstand 
for de få og ambisjoner om å gjenoppstå som 
stormakt.

AAGE STORM BORCHGREVINK arbeider med men-
neskerettigheter i Russland, Ukraina og Georgia i Den 
norske Helsingforskomité. I 2007 utga han Den usynli-
ge krigen: Reiser i Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dagestan. 
Han vant Kritikerprisen for En norsk tragedie. Anders 
Behring Breivik og veiene til Utøya. I 2019 ga han ut 
Giganten, fra Statoil til Equinor, historien om selskapet 
som forandret Norge. 
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SKILSMISSEBARN
Beretninger fra unge voksne
Skilsmissebarn er en bok av, med og for 
skilsmissebarna som nå har blitt unge 
voksne. Mange opplevde at det skulle være 
så greit å være skilsmissebarn på 1990- og 
2000-tallet. Kanskje var det ikke bare det? 
«Jeg husker mye handlet om de to. Jeg husker 
to rom og en stor bag.» 

Skilsmissebarn er en samling rå og ærlige 
minner fra skilsmissebarn som har strevd med 
sin rolle i foreldrenes konflikt, og nå er i møte 
med voksenlivet. Rare, morsomme og såre opp-
levelser rammes inn av Ida Christensens modige 
tekster. 

Sissel Gran har skrevet forord i boka. 

IDA CHRISTENSEN er en grafisk designer fra Oslo, 
nå bosatt i Lofoten. Skilsmissebarn er hennes andre 
utgivelse, etter Den lykkelige skilsmissen som kom ut 
på eget forlag i 2021.  
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Innbundet kr 399 
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Kagge Forlag
Oktober 
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MADS DRANGE
RIVALENE
Grete Waitz, Ingrid Kristiansen og  
norsk idretts største duell
De var verdens beste langdistanseløpere, 
men også ulike personligheter som tok ulike 
valg. Rivaliseringen mellom Grete Waitz 
og Ingrid Kristiansen kulminerte under OL 
i 1984. Etter dette møttes de aldri igjen på 
friidrettsbanen. Hva var det som skjedde?
Historien om Grete Waitz og Ingrid Kristiansen er 
den mest ikoniske duellen i norsk idretts historie. 
De endte med å revolusjonere ikke bare fri-
idretten, men kvinneidretten i sin helhet. For det 
var ikke bare konkurrentene ved startstreken 
de måtte slå, men også en konservativ manns-
dominert idrettsbevegelse.

Alle idrettsfortellinger handler om drømmer 
og ambisjoner, også denne. Alle rivaler føler 
en blanding av beundring og mistro overfor 
hverandre, en fascinerende blanding av storsinn 
og sjalusi. Historien om rivalene Grete Waitz og 
Ingrid Kristiansen er både larger-than-life og 
dypt gjenkjennelig.

MADS DRANGE er idrettsfysiolog og historiker, med 
utdanning fra Norges Idrettshøgskole og Universitetet 
i Oslo. Han arbeider som frilansskribent og forfatter, og 
har blitt oversatt til flere språk.
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Innbundet kr 429
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Innbundet kr 399
ISBN 9788248930099

Kagge Forlag
Oktober

ATLE GULBRANDSEN
FORMEL 1
På innsiden av en verden i 350 km/t.
Formel 1 har tatt Norge med storm! Aldri 
før har flere benket seg foran søndagenes 
Grand Prix-løp. Nå forteller Norges fremste 
Formel 1-ekspert, Atle Gulbrandsen, alt man 
trenger å vite om motorsportens rivaliser-
inger, dramatikk og teknologi.   
Fart, spenning, seire, tap, champagne, ulykker, 
og av og til død: Formel 1s historie er kanskje 
den mest dramatiske i sportsverdenen. Samtidig 
er den en av de mest ukjente. Navnene Max 
Verstappen og Lewis Hamilton er nå på alles 
lepper, men hva med Senna, Schumacher og 
Lauda? Denne boka åpner Formel 1s  glamorøse 
og adrenalinfylte fortid, samt skuer mot frem-
tiden. Vil Dennis Hauger sette Norge på racer-
banen? 

ATLE GULBRANDSEN har kommentert Formel 1-løp 
siden han var 17 år gammel. Han er nå Norges 
fremste Formel 1-journalist, samt racerfører for Møller 
Bil Motor sport på den tyske banen Nürbürgring 
Nordschleife.  
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UKRAINA
Historien. Menneskene. Krigen. 
I mars 2022 dro Arve Hansen til Ukraina 
for å observere den største krigen i Europa 
siden annen verdenskrig. I Ukraina gir han 
oversikten man trenger for å forstå konflik-
ten og hva ukrainerne kjemper for. 
Putin ønsker at verden skal tenke på Ukraina 
som en forlengelse av Russland. Ukrainerne 
har på sin side en særegen kultur og levemåte 
som er verdt å beskytte – og som ukrainere har 
måttet beskytte før. Hansen gir i denne boka en 
oppslukende innføring i Ukrainas historie og kul-
tur, samt et helt kapittel om en av krigens helter: 
Volodymyr Zelenskyj. 

ARVE HANSEN er rådgiver ved Den Norske Hel-
singforskomité og Ukraina-ekspert, blant annet for 
NRK. Han har bodd ti år i den østslaviske regionen 
som språkstudent, ansatt i Utenriksdepartementet og 
som forsker, fem av disse i Kyiv. Han snakker ukrainsk, 
russisk og belarusisk.
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MUSTAFA HASAN 
MUSTAFA
Ikke norsk nok
Seks år gammel kommer Mustafa til Norge. 
Han begynner på skole, henger med venner 
og lager musikk. Han snakker norsk når 
han er våken, og drømmer på norsk når 
han  sover. Når han er ti år gammel, får han 
beskjed om å forlate landet. Fra den dagen 
og frem til i dag har han kjempet for å få lov 
til å bli.
Mustafa er en dirrende fortelling om hva som 
skjer når en familie blir splittet, og en ung gutt 
må lære seg å manøvrere mellom offentlige 
instanser og juridiske paragrafer. Det er en 
historie som viser hvordan norsk asylpolitikk 
fungerer. Og om en tenåring som bruker ti år på 
å slåss mot et system som mener at han ikke er 
norsk nok.

Dette er Mustafa Hasans historie – slik han selv 
forteller den.

MUSTAFA HASAN (f. 2002) har vokst opp i Asker. Fra 
han var ti år gammel har han kjempet for å bli norsk 
statsborger. Saken hans har vakt et enormt enga-
sjement i den norske befolkningen. I 2022 fikk han 
endelig, etter nesten ti års kamp, permanent opp-
holdstillatelse.
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EINAR HAAKAAS
MODERNE SLAVERI I NORGE
Arbeidslivets mørke side
De vasker huset ditt, renser fisken du spi-
ser, maler huset ditt, rengjør bilen din for 
en billig penge, leverer mat og hvitevarer 
på døren din. I Norge har det oppstått en 
helt ny underverden av arbeidere. Mange 
jobber under slavelignende forhold. 
Billig arbeidskraft gir lave priser for deg og 
meg. Men det går utover noen. Det er på tide 
å fortelle hvem. Det har vokst frem en under-
klasse av arbeidere i Norge som hovedsakelig 
består av mennesker fra Øst-Europa, i tillegg til 
papirløse innvandrere som oppholder seg ulov-
lig i landet. Dette er en situasjon som i store 
deler av den norske befolkningen er mer eller 
mindre akseptert. 

Tvangsbosetting, utnytting, endeløse 
arbeids dager, underbetaling, ulykker som det 
for all del skal ties om. Slik er også dagens 
Norge.

EINAR HAAKAAS er prisbelønnet reporter i Aftenpos-
ten. Han har blant annet skrevet bøkene Svartmaling 
(2017) og Advarsel – svenske tilstander i Norge 
(2018), samt Østkantfolk (2020) i samarbeid med 
politiker Jan Bøhler.
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Innbundet kr 399
ISBN 9788248929840
Kagge Forlag
September

LINDA KLAKKEN
JAKTEN
På sporet av mannen som drepte  
Trude Espås
Kan en amatør løse Norges største uopp-
klarte drapssak? 

Dette er fortellingen om hvordan en journalist 
og småbarnsmor kommer på sporet av mannen 
som drepte Trude Espås i Geiranger i 1996 – en 
intens jakt som raskt blir en personlig besettel-
se. 

Hvem drepte Trude Espås i Geiranger i 
1996? I fem år leter journalist og småbarnsmor 
Linda Klakken etter den ukjente mannen som 
står bak et av Norges mest brutale og rystende 
drap. Undersøkelsene leder henne til opplysnin-
ger om tilsvarende saker i andre deler av Euro-
pa. Men hvordan bevise det? Da Klakken er nær 
ved å gi opp, finner hun et sensasjonelt spor i en 
gammel, kriminalteknisk etterforskningsrapport. 
Et spor som kan være nøkkelen til å finne svaret 
hun har jaktet på.

LINDA KLAKKEN er journalist og forfatter. Hun har 
tidligere utgitt flere kritikerroste bøker, blant annet 
Mamma, kone, slave, og er oversatt til flere språk. 
Jakten er hennes første bok på Kagge Forlag. 
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Kagge Forlag
Oktober

TRUDE LORENTZEN
QUISLINGS KOFFERT
I fotsporene til en forræder
Med en brun lærkoffert i hånden dro Vidkun 
Quisling til Ukraina for å redde menneskeliv 
sammen med Fridtjof Nansen – og siden 
til Adolf Hitler i Berlin, inn i landssviket. Da 
Trude Lorentzen får kjøpt den samme koffer-
ten, starter en detektivjakt gjennom tiden.
Hvem var mannen som ville være Norges egen 
nazidiktator? Hvordan navigerte han gjennom 
en verden som sto på vippen? Alt, har kofferten 
hans sett. Kannibalisme. Flerkoneri. Til sammen 
elleve besøk hos Der Führer. Og – hvem har 
 båret videre på tunge, brune bagasjen etter 
ham, helt frem til vår tid?

Quislings koffert er en uhyggelig aktuell for-
telling om å foreta avgjørende valg i historiens 
veikryss. Boka bygger på podkastsuksessen 
med samme navn og inneholder hemmeligheter 
som aldri før er blitt fortalt.

TRUDE LORENTZEN er prisbelønnet journalist, pod-
kastprodusent og forfatter. Hun er blant annet tildelt 
Den store journalistprisen, Fortellerprisen, NTBs språk-
pris – og satte lytterrekord i Norge med Quislings 
koffert, kåret til Årets underholdningspodkast i 2021. 
Tidligere har hun utgitt bøkene E6 – en reise gjennom 
nordmenns liv og Mysteriet mamma, som hun ble 
nominert til Brageprisen for. Lorentzen jobber til daglig 
som gravejournalist i NRK. 
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SVEN EGIL OMDAL
NORDMENNENE I 
 SACHSENHAUSEN
Nazistenes dødsleir og fangenes drøm om 
et bedre Norge
Rundt 2500 nordmenn var fanger i den 
tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen 
under annen verdenskrig. Sven Egil Omdal 
skriver den mest omfattende fremstillingen 
om de norske fangene til nå, og kommer 
særlig inn på de politiske ideene i kretsen 
rundt Einar Gerhardsen, som ble viktige for 
Etterkrigs-Norge.
Blant nordmennene i Sachsenhausen satt bøn-
der og arbeidere, professorer og leger, fiskere 
og kjøpmenn, som sultet sammen, slet sammen 
og drømte sammen. Her skapte nazistene iro-
nisk nok et politisk verksted for helt andre ideer 
enn nazismen. I norskebrakkene fantes to kom-
mende norske statsministre, seks kommende 
statsråder og andre som skulle bidra til å skape 
et bedre Norge etter krigen. 

Bestialiteten i Sachsenhausen kan være 
vanskelig å fatte, om det ikke hadde vært for at 
også denne mørke krigshistorien er i ferd med å 
gjenta seg.

SVEN EGIL OMDAL er tidligere redaktør i Stavanger 
Aftenblad, og har også vært journalist i Vårt Land og 
Adresseavisen. Omdal har skrevet en rekke bøker, 
blant annet Byen som formet Norge, og sammen med 
Ingeborg Eliassen ble han nominert til Brageprisen for 
Borgerlønn.  
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ÅSNE SEIERSTAD
AFGHANERNE

Da Kabul falt og Taliban overtok makten i 
Afghanistan i august 2021, fikk Jamila plass 
på det første flyet til Norge. Samtidig inntok 
krigsherren Bashir hjembyen hennes. En 
kvinnelig student, med ett semester igjen 
på universitetet, ble sendt hjem. Der får hun 
beskjed om å gifte seg med en ukjent mann. 
I denne boka reiser Åsne Seierstad tilbake til 
Afghanistan, tjue år etter at hun skrev Bokhand-
leren i Kabul. Hun forteller historiene til dem 
som flyktet fra Taliban og dem som ble igjen. 
Det er historien 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 kjempe 
i hellig krig. Og en jente som blir født når vest-
lige styrker inntar landet, og som tror at hun 
etter jusstudiene skal få jobbe og være en del 
av samfunnet.

Afghanerne er et nært portrett av tre men-
nesker som går hver sin vei og et land i krig.

ÅSNE SEIERSTAD har skrevet en rekke kritikerroste 
bøker. Bokhandleren i Kabul lå over et år på best-
selgerlistene 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 Tork Times i 2015. Hennes 
siste bok, To søstre, har solgt over 200 000 eksemp-
larer bare i Norge.
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RINNANBANDEN
Infiltrasjonen. Torturen. Oppgjøret 
De var ganske vanlige folk. Men på 
 hemmelig oppdrag for Gestapo utførte de 
brutal tortur og sendte 1000 nordmenn 
til konsentrasjonsleire. Her får du hele 
 historien om Rinnanbanden. Store deler  
av den er aldri før fortalt. 
Få temaer fra annen verdenskrig i Norge vekker 
så sterke følelser som historien om Rinnan-
banden i Trondheim. På oppdrag for Gestapo, 
anført av Henry Oliver Rinnan, utførte de mer 
enn 70 medlemmene av gruppen svik, tortur og 
angiveri av et omfang som sendte 1000 nord-
menn i konsentrasjonsleire. Helt vanlige men-
nesker, med rent rulleblad, men under ekstreme 
omstendigheter, var enten delaktig i tortur, eller 
visste om at det foregikk. Flere av intervjuene 
til denne boka ble gjort for flere år siden, under 
forutsetning av at historien ikke skulle offentlig-
gjøres før informantene selv var døde. Nå får vi 
vite hva de hadde å si.

AAGE GEORG SIVERTSEN er utdannet historiker og 
kriminolog, samt forfatter av 19 bøker, blant annet 
Magnus (2015) og Arbeiderpartiets maktspill (2020, 
Føniks forlag). Han har også laget flere dokumentarer 
for NRK og TV 2. 
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Innbundet kr 499
ISBN 9788248929727

Kagge Forlag
Oktober

EIRIK VEUM 
DE KALTE DEM ROTTEJEGERE
Likvidasjonene utført av motstandsbeveg
elsen i Norge under annen verdenskrig
For første gang gis en detaljert bakgrunn 
og beskrivelse av likvidasjonene som ble 
utført av motstandsbevegelsen under annen 
verdenskrig. 

Eirik Veum har fått tilgang til kilder og arkiver som 
tidligere ikke har vært offentliggjort, og skriver 
frem historien om de dramatiske hendelsene 
som sentrale personer innen motstands arbeidet 
ønsket å holde unna offentligheten. Hvor nød-
vendige var likvidasjonene? Og hvem var det som 
måtte ta kostnaden da det ble lagt lokk på hen-
delsene? Eirik Veum har gjort et nybrotts arbeid 
med å finne frem til omstendighetene rundt likvi-
dasjonene og viser hvor viktig det er å fortsette å 
arbeide med de historiske kildene fra krigen. De 
kalte dem rottejegere er et viktig tilskudd til norsk 
krigshistorie. 

EIRIK VEUM er journalist og vaktsjef i NRKs nyhets-
avdeling. Han har skrevet flere bøker om nordmenn 
under annen verdenskrig, blant annet Det svenske 
sviket og bokserien Nådeløse nordmenn, som skapte 
stor debatt og toppet bestselgerlistene i lengre tid. 
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DE SANG FOR LIVET
Om norsk motstandskamp og forbudte 
sanger under annen verdenskrig
En levende fortelling om sangens og kul-
turens betydning for et folk i krise. Med De 
sang for livet kaster Per Vollestad nytt lys 
over hverdagsliv og motstandskamp under 
annen verdenskrig.
Denne boka handler om illegale og forbudte 
sanger under annen verdenskrig, og dem som 
sang dem. Sanger skrevet av fanger, motstands-
folk, norske kvinner og menn i hus og hytter. Det 
handler om hverdagsliv, harselas og galgen-
humor, om å sno seg unna sensurmyndighetene, 
om gutta på skauens og Milorgs kampsanger, 
om musikk- og revylivet under krigen, om sang 
bak piggtråden i både fange- og konsentrasjons-
leire, om samhold og nød, om de dødsdømtes 
sanger og sanger som aldri ble sunget, men 
mest av alt sangen som selvoppholdelsesdrift 
for å overleve under de verste forhold i et okku-
pert Norge.

PER VOLLESTAD er sanger og musikkforsker, og den 
første med doktorgrad fra Norges musikkhøgskole. 
Han har sunget på en rekke opera- og konsertscener 
verden over og spilt inn en rekke CD-er, inkludert 
flere med illegale sanger fra krigens dager og fra Grini 
fange leir med trioen Gutta på skauen. I 2020 kom 
boka Livet på Grini under annen verdenskrig.
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Innbundet kr 449
ISBN 9788248929734

Kagge Forlag
August
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Innbundet kr 399
ISBN 9788248929383
Kagge Forlag 
August

PEDER ANKER
LIVET ER BEST UTE
Friluftslivets historie og filosofi
Synes du at livet er best ute? Da er denne 
boka for deg. Friluftsliv handler om gleden i 
å forlate det moderne livs komfort, om bare i 
noen timer. I skog og mark, eller på fjellet, er 
man fri til å være den man er.
Friluftslivet består i å komme seg bort; bort fra 
jobb og hverdagsliv og sosiale krav. Det handler 
om å puste fritt, om frihet, enkelhet, rom for tan-
ken, og om å være glad i naturen.

I Livet er best ute tar Peder Anker oss med 
på en personlig vandring gjennom friluftslivets 
historie, kultur og filosofi. Det går for det meste 
gjennom et mykt lettgått terreng, med en og 
annen bratt utfordrende skrent. For det må til for 
å nå fjellets topp. Og der tar vi en pause og hviler 
tankene. Dette er en vardet tur fra start til slutt, 
med noen avstikkere til fine utsiktspunkter. God 
tur!

PEDER ANKER er professor i historie ved New York 
University. Han har skrevet flere fagbøker, men dette er 
den første boka for et allment publikum. Peder Anker 
har vært aktiv i friluftslivet i hele sitt liv, og bruker erfar-
ingene til å fortelle hva friluftslivet handler om og hvor 
friluftslivet går.
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Innbundet kr 399
ISBN 9788248929680

Kagge Forlag
August

THOMAS HYLLAND ERIKSEN 
SYV MENINGER MED LIVET

Hva er meningen med livet? Spørsmålet har 
vært stilt gang på gang, til alle tider og i alle 
kulturer. 

«Ingen fornuftige mennesker har noen gang 
trodd at livets mening dreier seg om å skaffe 
seg så mange ting som mulig», skriver  Thomas 
Hylland Eriksen i denne boka, og tilføyer: «I en 
viss forstand er vi fremdeles like utenfor hule-
åpningen, eller på torget i Aten, eller under 
banyan treet, i lotusstilling, foran Gautama 
 Buddhas føtter.»

Menneskeheten har gjort enorme fremskritt 
innen teknologi og vitenskap, men når det 
gjelder spørsmål om livets mening og det gode 
samfunn, er vi samtidige med alle mennesker 
som har levd. Derfor har vi noe å lære av både 
urfolkene uten skrift og stat, antikkens tenkere 
og streberne på hamsterhjulet. Thomas Hylland 
Eriksen høster innsikter fra alle. Denne boka er 
et destillat av seksti års væren i en verden som 
er blitt større for hvert år. Det hender riktignok at 
forfatteren ikke gir svar, men i så fall er han i det 
minste i nærheten av spørsmålet. 

THOMAS HYLLAND ERIKSEN er professor i sosial-
antropologi ved Universitetet i Oslo. Han har et stort 
faglig og faglitterært forfatterskap, med bøker som tar 
opp temaer som flerkulturell identitet, globalisering, 
etnisitet og nasjonalisme. I 2021 utga han Appenes 
planet. Hvordan smarttelefonen forandret verden.
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Kagge Forlag
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SUNNIVA GYLVER
MIDT I ALT SOM ER
En bok om kjærlighet, sorg og eksistensiell 
beredskap
Sunniva Gylver mistet mannen sin til kreft 
sommeren 2021. Som prest har hun møtt 
talløse mennesker i sorg; nå var hun selv 
den sørgende. I denne boka gir hun kloke 
refleksjoner som kan være til hjelp for alle 
som er i sorg. 
Sunniva Gylver forteller gripende om hvordan 
familien håndterte den uendelige sorgen over 
å skulle miste, og hvordan hun nå lever videre 
etter tapet. Som både profesjonell og privat 
sørgende har hun kloke refleksjoner til hjelp for 
alle som er i sorg. Her bidrar hun med verktøy 
og råd til å takle sorgen og gå videre. Slik blir 
dette like mye en bok om livet, og hvordan vi 
kan glede oss over det, midt i det som er vondt 
og krevende.   

SUNNIVA GYLVER er prest i Fagerborg kirke i Oslo, 
samfunnsdebattant, forfatter, underviser og trenings-
instruktør. I juni 2021 mistet hun sin mann til kreft, og 
i 2017 var hun i en alvorlig sykkelulykke som nesten 
kostet henne livet. Hun har tidligere utgitt flere bøker, 
og har tre voksne barn. 
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Innbundet kr 379
ISBN 9788248929659

Kagge Forlag
August

OLE PETTER HJELLE
DET DIGITALE DOPET
Hvordan bli kvitt skjermavhengigheten
Visste du at vi, i snitt, plukker opp mobilen 
vår 150 ganger i løpet av en dag? Og at når 
du som gammel ser tilbake på livet ditt vil 
du ha brukt over 11 år på mobilen din? Fri 
deg fra skjermavhengigheten med hjerne-
forsker Ole Petter Hjelle! 
Når noen liker innlegget ditt i sosiale medier 
påvirker det hjernen din. For hver eneste «like» 
blir du belønnet med dopamin, noe som fører 
til at du blir hektet og som gjør det ekstremt 
vanskelig å legge bort telefonen. Forskning viser 
at det er en sammenheng mellom mobilbruk 
og depresjon, ensomhet, angst og søvnlidelser, 
spesielt hos barn og unge. I Det digitale dopet 
forteller dr. Hjelle på engasjerende vis hva som 
skjer i hjernen vår når vi skroller, spiller og bru-
ker sosiale medier. Og ikke minst: hvordan små 
justeringer kan føre til store endringer og fri deg 
fra det digitale dopet. 

OLE PETTER HJELLE er hjerneforsker, lege og fore-
dragsholder, kåret til en av landets beste formidlere i 
Morgenbladet. Han har tidligere gitt ut bøkene Sterk 
hjerne med aktiv kropp (2018), Lev til du blir 100 
(2020), og sammen med Tine Mejlbo Sundfør Mat for 
hjernen (2021).
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Innbundet kr 449
ISBN 9788248929901
Kagge Forlag
Oktober

HENRIK H. SVENSEN
ET LAND AV STEIN
Bergartene som har formet Norge
Geolog Henrik H. Svensen har skrevet flere 
prisbelønte bøker, og i denne boka forteller 
han den spennende historien om Norges 
bergarter. De gjør det mulig å forstå alt fra 
eksplosive vulkanutbrudd til dyrearter og 
landskap som for lengst er forsvunnet.
Å forstå hva bergartene forteller oss, er også 
å bli kjent med hvordan landet vårt er blitt til. 
Forfatteren tar oss med gjennom flere milliarder 
år og viser hvordan landet vårt har vokst frem og 
blitt forandret, og ikke minst hvordan vi forholder 
oss til den geologiske tiden og jordskorpen vi 
bor på. Et land av stein er rikt illustrert, og vi stif-
ter bekjentskap med rombeporfyr, skifer, granitt, 
eklogitt og en mengde andre kjente og ukjente 
bergarter. Boka er et funn for alle som er interes-
sert i geologi og natur og som er nysgjerrig på 
hva landskapet rundt oss og grunnen under oss 
består av.

Geolog HENRIK H. SVENSEN er forsker ved Univer-
sitet i Oslo. Han har tidligere skrevet bøkene Enden 
er nær (2006), Bergtatt (2011), Stein på stein (2018) 
og Under asfalten (2020). Bøkene er oversatt til flere 
språk, og i 2017 mottok Svensen Forskningsrådets 
formidlingspris.
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Innbundet kr 399
ISBN 9788248929932

Kagge Forlag
September

EINAR TØRNQUIST
198 LAND

Einar Tørnquists populære podkast i 
bokform – full av nye og spennende fakta! 
Visste du at Pippi Langstrømpe heter Pippi 
Pikksukk på estisk? Eller at det bare finnes 
én gris i Afghanistan? Hva den grisen heter, 
samt mye annet, finner du i 198 land!
Verdens land er i konstant endring, men én ting 
vil alltid være sant: Geografibasert kunnskap er 
gøy. Tørnquist har reist jorda rundt, fra Nord-
Korea til Antarktis, og er fast bestemt på å dele 
lidenskapen sin. I denne boka finner du en 
rekke fakta om alle nasjonene på FNs liste – og 
om et par som ikke står der. 

EINAR TØRNQUIST er norsk komiker, musiker og 
programleder. Han sprer glede ukentlig som program-
leder for Verdens Beste Venner, og har tidligere ledet 
TV-programmer som Jan Thomas og Einar blir venner 
og Brille. Tørnquist er også forfatter av bokserien 
TørnQuiz. 
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Innbundet kr 399
ISBN 9788248929741

Kagge Forlag
August/september

STEIN P. AASHEIM
FJELLENE HAR MEG NÅ 

Stein P. Aasheim er en av Norges mest 
allsidige eventyrere. Han er blitt 70 år, men 
lever fortsatt et liv til inspirasjon for alle 
som er glad i fjell og friluftsliv. 

Etter å ha utfordret naturkrefter i alle verdens-
deler, har Stein P. Aasheim slått seg til med et 
hundespann i en enkel hytte i et av de mest 
øde fjellområdene i Sør-Norge. Her lever han et 
liv tettere på naturen enn noen gang før. Med 
nysgjerrighet, innlevelse – og en god porsjon 
selvironi – lever han ut det han selv kaller et 
samliv med fjellene. Den gamle eventyreren 
viser at eventyret ikke er avhengig av verken 
breddegrad eller høyde over havet – eller alder 
– men hva vi selv gjør det til.

Fjellene har meg nå er en hyllest til fjellet og 
en kjærlighetserklæring til et liv i samspill med 
naturen. 

STEIN P. AASHEIM er forfatter, skribent, foredrags-
holder og eventyrer. Han har reist på små og store 
ekspedisjoner over hele verden i fem tiår. Aasheim er 
bosatt i Isfjorden i Rauma, men du finner ham stort sett 
i fjellene.
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Tittel: Min lengste reise. En personlig beretning 
om Russlands invasjon av Ukraina
Forfatter: Oksana Zabuzjko
Oversetter: Martin Paulsen
Innbundet kr 349
ISBN 9788248931034
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STEMMEN FRA UKRAINA

Oksana Zabuzjko er en av Ukrainas aller 
viktigste forfattere og tenkere. Les hennes 
personlige og kruttsterke fortelling om 
Russlands invasjon av hjemlandet.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar 
2022, hadde forfatter Oksana Zabuzjko akkurat 
ankommet Polen for å promotere sin nyeste bok. 
Hun hadde pakket den lille reisevesken, for hun 
skulle bare være borte fra leilighet og ektemann 
i Kyiv i et par dager. Da ektemannen ringte for å 
fortelle hva som hadde skjedd, forandret alt seg. 
Reisen ble brått til et ufrivillig eksil – og nyhet-
ene fra hjemlandet mer grusomme for hver dag.

I Min lengste reise forteller Zabuzjko nært og 
gripende om sin egen opplevelse av invasjonen 
slik hendelsene utfoldet seg utover våren – men 
også skarpt analytisk om Russlands krigføring 
og det hun betrakter som Vestens feighet. 
Teksten gir rom for både medfølelse og innsikt, 
og er et viktig bidrag til forståelse for oss som 
sitter på utsiden – fra en stemme som kjenner 
historien fra innsiden. 

OKSANA ZABUZJKO ble født i Ukraina i 1960. Hun 
har en doktorgrad i filosofi og har blant annet under-
vist ved Harvard, men har i senere år levd som frilans-
forfatter i Kyiv. Hun har utgitt både poesi, romaner og 
sakprosa, og er oversatt til femten språk. Blant hennes 
mange utmerkelser er MacArthur Grant, Antonovych 
International Foundation Prize, Ukrainas nasjonalpris, 
Princess Olhas orden og the ANGELUS Central Euro-
pean Literature Award.Fo
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TO STORE ZABUZJKO-ROMANER 
NESTE ÅR

I 2023 utgir Kagge Forlag Oksana Zabuzjkos to 
viktigste romaner på norsk: Den store familie-
sagaen Museet for etterlatte hemmeligheter 
og den feministiske kortromanen Feltstudier i 
ukrainsk sex. Begge bøker er hyllet både i hjem-
landet og internasjonalt, og vi gleder oss stort 
over å endelig tilgjengeliggjøre forfatterskapet 
for norske lesere.

«En spektakulær intellektuell suksess. […] Med 
Museet for etterlatte hemmeligheter har Oksa-
na Zabuzjko skrevet både seg selv og Ukraina 
inn i Europas frynsete hjerte.»
BERLINER ZEITUNG

«Oksana Zabuzjko er en av Ukrainas fremste 
nålevende forfattere. Hun slo gjennom med 
den kontroversielle romanen Feltstudier i 
ukrainsk sex i 1996 og har utmerket seg både 
som prosaforfatter og essayist. Forfatterskapet 
har vært preget av to gjennomgående tema: 
kjønn og nasjonal identitet. Romanen Museet 
for etterlatte hemmeligheter er en familiesaga 
som vil gi norske lesere en nøkkel for å forstå 
bakgrunnen for konflikten mellom Ukraina og 
Russland.» – Martin Paulsen, Ukraina-ekspert 
og leder ved institutt for fremmedspråk ved 
Universitetet i Bergen

«Enten hun skriver poesi, 
prosa eller essays, har hennes 
anliggende alltid vært hvordan 
den destruktive, kollektive 
historien påvirker enkeltindivi-
dets skjebne, og hun er spesielt 
interessert i hvordan ideologier, 
undertrykkelse og vold setter 
sitt avtrykk på kvinnekroppen, 
selv på tvers av generasjoner.»
TIMES LITERARY SUPPLEMENT 
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Innbundet kr 429
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J. M. Stenersens Forlag
September

MARIT BJØRGEN OG  
GURO STRØM SOLLI
MARITS METODE
Trening for mestere og mosjonister 

Tren som tidenes vinterolympier! Hvordan 
har Marit Bjørgen blitt så god? Og hvordan 
kan du bli bedre? 

I denne boka deler dronningen av norsk idrett 
av alt hun har lært om trening og prestasjoner. 
Raust og pedagogisk forteller hun om hvor-
dan hun har tenkt og trent, fra hun var barn og 
frem til i dag. Boka er delt inn i ti kapitler. Til 
sammen utgjør de hver sin brikke i puslespillet 
som  skaper en idrettsutøver. Her forteller Marit 
om sine egne erfaringer, deretter utdyper Guro 
Strøm Solli hva forskningen sier – enten det er 
om fysisk eller mental trening, om planlegging, 
progresjon, evne til å prestere når det gjelder, 
hvile og å sette sammen brikkene slik at det 
passer for deg, ditt liv og dine ferdigheter.

MARIT BJØRGEN er tidenes vinterolympier, gang 
på gang kåret til landets største forbilde og vår mest 
populære idrettsutøver. Hun har 8 OL-gull, 18 VM-
gull og 114 verdenscup-seire. GURO STRØM SOLLI 
er tidligere landslagsutøver i langrenn. Hun har tatt 
doktorgraden sin på Marit Bjørgens trening. Hun er 
førsteamanuensis ved Nord universitet.
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Innbundet kr 399
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Kagge Forlag
August

TOMAS ERDIS
SMINKESKOLEN
Teknikkene som lar deg gløde til hverdags 
og på fest
Her er alt du må vite for å få til en perfekt 
makeup – til hverdag og fest! Tomas Erdis 
er kjendissminkør og en av landets beste 
og mest populære makeupartister. Her viser 
han steg for steg hva du skal gjøre for å få 
sminken så fin som du drømmer om.
Boka har QR-koder som gir deg tilgang til 
 eksklusive videoer der Erdis i praksis viser hvor-
dan du legger makeup som en proff. Når han for 
første gang samler sine beste tips i en bok, er 
det for å vise at dette er noe du faktisk kan få til 
selv. 

Her får du både enkel hverdagssminke og 
glødende festlooks akkurat slik proffene gjør 
det. Marte Bratberg, Vita og Wanda Mashadi, 
Birgit Skarstein, Caroline Berg Eriksen, Lene 
Orvik og Maria Mena er blant modellene.

TOMAS ERDIS er en av landets mest anerkjente 
makeupartister. Han var ekspertdommer i TV2- 
programmet Glow Up, og har de siste ti årene jobbet 
med kjente klesmerker, motemagasiner, stjerner og 
influensere. Dette er hans første bok. 
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Innbundet kr 429
ISBN 9788272017650
J. M. Stenersens Forlag
September

AUDUN MYSKJA
MEDITASJON
Veien til deg selv
Du kan lære deg å meditere. Audun Myskja 
viser deg hvordan.

«Meditasjon er å slutte fred med seg selv», sier 
Audun Myskja. I flere år har han lært en lang 
rekke svært forskjellige mennesker, med ulik 
motivasjon og ulike behov, å meditere. Nå har 
han endelig samlet all sin kunnskap, erfaring og 
innsikt i en egen bok. Meditasjon er boka for alle 
som vil lære seg å meditere, og for dem som 
ønsker å fordype seg ytterligere – skrevet av en 
nestor på feltet.

Audun Myskjas unike kombinasjon av vestlig 
medisin, østlig tradisjon og varme formidlings-
evne når et stadig voksende publikum. I fjor 
nådde han bredt ut med De tibetanske ritene. I år 
går han tilbake til det han kan aller best, og som 
aller flest ønsker å lære av ham: Hvordan finne 
indre ro gjennom meditasjon.

AUDUN MYSKJA er overlege og spesialist i allmenn-
medisin, med doktorgrad i bruken av musikk i eldre-
omsorgen. Han driver Senter for livshjelp i Totenvika, 
med vekt på mestringsmedisin – verktøy til helse og 
vekst. Myskja er forfatter av en rekke bestselgende 
bøker, blant annet Finn din indre kraft, Kunsten å finne 
ro, Pust, Ungdomskilden og De tibetanske ritene.
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HÅVARD TJORA
MOT TIL Å VÅGE

Hva er mot? spør Håvard Tjora. Er det eleven 
som går til skolen selv om hun blir mobbet 
hver dag? Er det han som åpner opp hjertet 
og erklærer sin kjærlighet? 

Mot til å våge er en innsiktsfull bok for alle som 
skulle ønske de var modige eller som har kjent at 
motet har sviktet, og for alle som noen gang har 
kjent seg liten og redd.

Når er du modig? Tjora måtte innse at han 
fryktet mye for å klare å finne tilbake til motet. 
Hverdagen krever mot: at vi passerer den sinte 
hunden til naboen eller går alene hjem om 
kvelden. Iblant kreves det mer mot: Når du skal 
be om høyere lønn, eller ta et oppgjør med noen 
som har gjort deg vondt. De fleste har ofte kjent 
på at vi burde turt å gjøre noe – men latt være. 
Motet sviktet. Refleksjoner rundt hva mot er, gjør 
at vi kan bli modigere og få et mer bevisst for-
hold til hvordan vi vil leve. Det vil bidra til å forstå 
oss selv, og ikke minst samfunnet vi lever i på en 
bedre måte. 

HÅVARD TJORA ble rikskjent som læreren som hjalp 
skoletrøtt ungdom i TV-serien Blanke ark. Han er 
foredragsholder og forfatteren av megasuksessen 
Mattemagi, som har solgt i over 100 000 bare i Norge. 
Tjora har utgitt flere bøker, blant andre Leksehjelp i 
matematikk og Tjoras matteskole.
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JAVAD EL BAKALI
DETTE ER NORDMENN

Gøy og treffende om Det nye Norge.

Hva er «typisk norsk» på Haugenstua? Komi-
keren bak kontoen @utlending.memes tar oss 
med på en humoristisk reise i norske verdier på 
Oslos østkant, fra den gamle kollegaen som vil 
bli rapper til krangel med NAV og rasistdama i 
førsteetasje.

Nesten 70 000 nordmenn ler daglig av 
Javad El Bakalis såkalte «starterpacks» på 
Instagram, hvor han setter norske tradisjoner 
og fenomener på spissen. I Dette er nordmenn 
tar han «starterpacks»-ene sine et steg videre 
og utbroderer dem med historier fra eget liv og 
oppvekst. 

JAVAD EL BAKALI driver kontoene @utlending.memes 
på Instagram og TikTok, og @utlending.tweets på 
 Twitter. Han var medvert i det populære YouTube- 
fenomenet Erlend og Stortingsvalget i 2021, lager 
podkasten Broren min med artisten Pasha, og ble 
nominert til Humorprisen i 2019 og 2022. 

9
7
8
8
2
4
8

9
2
9
7
9
6

Fo
to

:  
Jo

hn
 A

nd
re

se
n



GAVE, HUMOR OG UNDERHOLDNING  53

Innbundet kr 499
ISBN 8160255714403

Kagge Forlag
I salg 

HENRIK ELVEJORD BORG 
OG SINDRE REINHOLT 
REALITYSPILLET
Spiller du spillet?

Slipp din indre realitydeltaker fri i dette 
hysterisk morsomme brettspillet som 
kombinerer det beste fra alle realitykonsep-
ter, inkludert et stort utvalg av partyleker. 
Konseptet er enkelt: Førstemann til 100 000 
følgere vinner. 

Men veien mot realitytoppen er full av farer. 
Takler du presset? Blir du et bedre menneske i 
fengsel? Er du deg selv 110 %? Er operasjonen 
i Tyrkia vellykket? Får du tyn av Hans Madsen? 
Og ikke minst: Er du smartere enn en reality-
deltager?

HENRIK ELVEJORD BORG, for mange bedre kjent 
som «Blodprinsen», ble et kjent ansikt gjennom 
sin deltagelse i TV-programmet Ex on the beach. I 
etterkant utga han boka Text on the beach, og i dag 
har han sin egen TV-serie i Sverige sammen med 
forloveden Lisa Anckarman. SINDRE REINHOLT er 
programleder og podkastprodusent i NRK P3. Han har 
tidligere vært programleder i P1, og har blitt kåret til 
årets talent i Prix Radio. 
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MADS HANSEN
NAM? 
En slags kokebok med smakskombinasjoner 
du sannsynligvis aldri har hørt om 
Mads Hansen tester ut elleville smakskom-
binasjoner på jakt etter digg mat. Har du for 
eksempel prøvd fiskeboller i rømmegrøt? 
Eller spagetti med brunost? Med denne 
boka får du det garantert morsommere på 
kjøkkenet!
Da Mads Hansen spurte Instagram-følgerne sine 
om nye smakskombinasjoner, rant innboksen 
hans over av elleville forslag. I Nam? har han 
testet ut og vurdert de snodige oppskriftene 
sammen med venner som Ida Fladen, Erik 
Follestad og Morten Ramm. Hvordan smaker for 
eksempel kaffe med salt og hvit sjokolade med 
kaviar? Og hvilken kombinasjon scorer høyest 
på innovasjon, synergi og smak? Det får du vite 
i denne unike og morsomme boka, som gir deg 
nye ideer til superenkle smakskombinasjoner 
og gjør det morsommere å teste ut nye ting på 
kjøkkenet. 

MADS HANSEN er programleder, kjent fra Farmen og 
Ikke lov å le på hytta. Han deltar fast i Spårtsklubben 
på VGTV, har 500 000 følgere på Instagram og står 
bak monsterhiten «Sommerkroppen». Hans første bok, 
Min instastory, ble en stor bestselger.  
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OLE MARTIN ALFSEN
I DEN SORTE GRYTE 
100 oppskrifter som gjør seg selv
I mesterkokk Ole Martin Alfsens overflødig-
hetshorn av en kokebok får du over 100 
oppskrifter på fantastiske retter til hverdag og 
fest, som alle kan lages i én gryte – mens du 
gjør noe annet. 

De kalles både gryterett og «one pot wonder», 
og er en genial måte å lage mat på. Her finner du 
enkle, utsøkte, gode og smaksrike retter, alle med 
tidsbruk og drikketips. Det er også forslag til vari-
asjoner og tilbehør. Her er klassiskere som boeuf 
bourgignon, osso bucco, bacalao, lapskaus og 
oksehaleragú, i skjønn forening med velsmakende 
vegetargryter, indiske curryer, one pot pasta og 
nykomponerte retter fra stjernekokk Ole Martin 
Alfsen. Det finnes ikke noe mer lettvint enn å lage 
alt i én gryte eller form, og da har du supergod 
mat til både travel hverdag, fest og søndags-
middagen. 

OLE MARTIN ALFSEN er en norsk kokk og vinkelner 
med lang fartstid i restaurantbransjen, kjent fra flere 
matprogrammer på TV, ikke minst fra 4-stjerners middag 
på TVNorge der han har vært fast ekspertkommentator 
siden 2009. Han har gitt ut flere bøker og skrevet i aviser 
og tidsskrift og snakket på radio og TV om mat og vin i 
en årrekke.
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WENCHE ANDRESEN OG LINNÉA MYHRE 
MATGLEDE
Frokoster, småretter, kosemat og middager 

Fyll kjøkkenet med matglede og  fristende 
retter fra Wenche Andersen og Linnéa 
Myhre!

Linnéa har hatt et komplisert forhold til mat 
 siden hun var tenåring. Hun er også God 
 morgen Norges største fan, og har gjennom 25 
år sett Wenche Andersen servere herlige retter 
med et smil på TV-skjermen hver morgen. Nå 
har de to gått sammen for å spre ekte matglede 
gjennom smakfulle og enkle retter. Sammen 
minner de oss på hva mat egentlig skal være: 
En kilde til glede og felles stunder. Her får du 
oppskrifter på alt fra deilige frokoster til  fristende 
middager og myk og luftig gjærbakst. Vel 
 bekomme!

WENCHE ANDERSEN er kokk, kostholdsøkonom 
og matjournalist. Hun er mest kjent som fjernsyns-
kokk i innslaget «Wenches kjøkken» på God morgen 
 Norge på TV 2, et program hun har deltatt i siden 
1994. LINNÉA SOLLI MYHRE er en norsk forfatter og 
programleder. Hun ble først kjent som blogger, før 
hun debuterte som forfatter i 2012 med romanen Evig 
søndag. I tillegg har hun skrevet bøkene Hver gang 
du forlater meg, Kjære, Meg, meg, meg og Gi meg alle 
detaljene. 
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MERETE BØ OG SUNE ERIKSEN (ILL.) 
OST OG VIN

Journalist og vinanmelder Merete Bø guider 
deg gjennom osteverdenen og gir sine  beste 
vintips til de ulike ostene. For hvilke viner 
passer best til Stilton, Mont d’Or, Chèvre og 
Kraftkar? Eller til Talleggio og Parmesan?
Ost og vin er en grundig innføring i ost og de 
 ulike ostefamiliene og gir samtidig nyttige tips 
og råd om innkjøp, lagring og servering. Vin-
ekspert Merete Bø anbefaler viner som  passer 
ostene og gir flere konkrete vintips i ulike 
prisklasser til hver ost. Med denne boka vil du 
garantert få noen helt fantastiske smaksopp-
levelser.

«Når en bit ost og en slurk vin harmonerer, ska-
per de en tredje smak. En smak som fremhever 
deres beste karakter og samtidig skaper en 
sensasjon av en ny smaksopplevelse bare den 
kombinasjonen kan skape. Den smaken, den 
opplevelsen vil man aldri glemme.» 
Merete Bø

MERETE BØ er journalist og vinanmelder i Dagens 
Næringsliv. Hun er utdannet sommelier, har vunnet 
både norske og nordiske mesterskap for vinkelnere, 
og er kjent for podkasten Jeg kan ingenting om vin. 
SUNE ERIKSEN er fotograf med lidenskap for reiser 
og vin. Han har tatt bilder til en rekke vinbøker.
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CHRISTINA GJERTSEN
STRIKK FRA NORD
Strikk inspirert av kvensk og  
samisk kulturarv
Endelig bok fra @slowknitwear, instagram-
kontoen bak den populære balaklavaen 
TROMSØ Hoodie. I Strikk fra nord deler 
Slow Knitwear sine aller beste strikkeopp-
skrifter inspirert av den kvenske og samiske 
kulturarven.
Christina Gjertsen er strikkedesigner og fotograf, 
oppvokst i Finnmark og med røtter i kvensk og 
samisk kultur. Hennes egen familiebakgrunn og 
naturen i Finnmark er inspirasjonskilde når hun 
utvikler sine vakre strikkemønstre under navnet 
@slowknitwear. Boka inneholder enkle oppskrif-
ter på gode ullplagg til dame, herre og barn. Her 
er plagg i både tykk og tynn ull, perfekt for folk 
som er glade i et aktivt friluftsliv. Hvert design 
har et unikt mønster som går igjen på både gen-
sere og tilbehør som pannebånd og sitteunder-
lag, og navnene er inspirert av den nordnorske 
naturen.

CHRISTINA GJERTSEN er strikkedesigner og fotograf, 
og driver nettsiden og Instagram-profilen @slowknit-
wear. Hun er vokst opp i Finnmark.
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TUVA HANSEN 
HUNDETRIKS
Morsom trening med Tuva og Viljacockapoo 
Har du lyst til å lære hunden din nye triks? 
Vil du lære den å gi high five, spille død 
eller rulle rundt? Med Hundetriks viser Tuva 
 Hansen hvor lett det er å få hunden din til å 
lære seg både de grunnleggende komman-
doene og de morsomste triksene.

Gjennom kontoen @viljacockapoo på TikTok 
og Instagram har Tuva Hansen vist hvilket unikt 
bånd som knyttes mellom eier og hund gjennom 
systematisk trening. Selv om det alltid er gøy 
å vise frem triksene til andre, er det viktigste 
med en slik trening at det styrker samarbeidet, 
relasjonen og kommunikasjonen mellom hund 
og menneske. Noe av det mest givende er 
den  store gleden hunden selv gjerne viser når 
den får være med på å trene og leke sammen 
med deg. Boka er spesielt godt egnet for 
barne familier. Dette er en inspirerende bok om 
lydighet og hundetrening til alle som ønsker en 
lykkelig og lydig hund.

TUVA HANSEN spiller på det norske landslaget i 
fotball. Til daglig spiller hun i Brann. Av medier som 
dekker Toppserien i fotball, ble hun i 2021 kåret til 
Årets spiller. Vilja og Tuva har vært verdens beste 
venner siden april 2020.
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EYVIND HELLSTRØM OG ANITA RENNAN
HELLSTRØMS HEMMELIGHETER 
FRA HAVET

Mat fra havet er sunt, bærekraftig og kort-
reist. Eyvind Hellstrøm byr på et vell av frist-
ende oppskrifter med retter av fisk, skalldyr 
og skjell. Her får du et hav av inspirasjon til 
mestring på ditt eget kjøkken.
Vi har en unik tilgang på sjømat i landet vårt, og 
mat fra havet er både bærekraftig, sunt og godt! 
Eyvind Hellstrøm viser deg hvordan du kan tilbe-
rede himmelske retter. Her er enkle og smak-
fulle tilberedninger med få ingredienser som lar 
deg skape fantastiske retter og oppdage nye 
smakskombinasjoner. Boka byr på oppskrifter til 
hverdag og fest, og ikke minst de enkle og gode 
sausene som gjør sjømaten ekstra spennende. 

La deg inspirere til å bruke mer fisk, skalldyr 
og skjell i matlagingen med Hellstrøms hemme-
ligheter fra havet! 

EYVIND HELLSTRØM er Norges mest profilerte 
kokk. Sammen med kjæresten ANITA RENNAN har 
han gitt ut flere bestselgende og prisvinnende 
kokebøker.  Hellstrøm lager maten og  oppskriftene, 
mens Anita formidler maten med bilder som skal 
gi deg lyst og glede til å sette i gang på eget 
kjøkken.  Bestselgerne  Hellstrøms hemmelig-
heter og  Hellstrøms grønne hemmeligheter ble begge 
kåret til Årets beste kokebok da de kom ut. Sammen 
driver de den populære Instagramkontoen  
@hellstroms_verden for å inspirere til enkel og god 
matlaging. Fo
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HANNE ANDREASSEN HJELMÅS 
OG TORUNN STENSLAND
JULEKOS MED KLOMPELOMPE

Denne nye juleboka er proppfull av inspira-
sjon til å skape den rette julestemningen. I 
Julekos med KlompeLOMPE får du et vell av 
oppskrifter så du kan strikke dine egne jule-
gaver, lage din egen julepynt eller strikke 
julegensere til hele familien.
Her finner du oppskrifter på nydelige strikke-
plagg for barn og voksne, både deilige kose-
plagg til romjulsdagene og flotte plagg til julens 
selskapeligheter. Her er julepynt som kan 
strikkes på kort tid, og fine små og store gaver 
som kan legges under treet, eller i julekalen-
deren, som for eksempel votter, sokker, luer og 
Klompe LOMPEs favorittoppskrifter på julegodt. 
Her er alle ideene du trenger til kreativt jule-
verksted med barna eller vennegjengen. Denne 
vakkert designede boka inneholder også inspi-
rerende bilder som viser oppdekning og flotte 
dekorasjoner.

HANNE ANDREASSEN HJELMÅS og TORUNN 
STEINSLAND er damene bak nettbutikken og Insta-
gram-profilen KlompeLOMPE. De designer plaggene 
og utvikler oppskriftene sammen, og Hanne tar alle 
bildene. Hanne og Torunn har gitt ut en rekke best-
selgende strikkebøker.
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ASBJØRN KOKKEJÆVEL  SANDØY OG 
CHRISTINE KONEMOR SANDØY
HVA SKAL VI HA TIL DESSERT? 
En farlig fristende bok 

Norges beste desserter og kaker – fra topp-
blogger Kokkejævel og kona Christine.

Hva er vel bedre enn en søt avslutning på et 
deilig måltid? Her får du oppskrifter på over 60 
vidunderlige desserter og kaker. Norges mest 
populære blogger, Kokkejævel, har sammen 
med kona Christine funnet frem sine aller beste 
kake- og dessertoppskrifter. 

Sammen lærer de oss å lage rabarbrapai, 
karamellpudding, panna cotta, iskake, multe-
krem og alt du kan drømme om av deiligheter. I 
likhet med Kokkejævels forrige bok, Hva skal vi 
ha til middag?, er oppskriftene så enkle at alle 
kan få det til. Det er bare å glede seg til dessert 
fremover!

ASBJØRN KOKKEJÆVEL SANDØY har i flere år vært 
Norges mest populære blogger. Som utdannet kokk 
har han drevet flere populære serveringssteder. Nå 
driver han Norges største utsalg av spiselig kakepynt, 
kokkejævel.no. Asbjørn har tidligere utgitt bøkene 
Kokkejævel – Livet mellom måltidene og Hva skal 
vi ha til middag? CHRISTINE KONEMOR SANDØY 
ble kjent som «Kjærest» og senere «Konemor» på 
Kokkejævel-bloggen. Til daglig er hun småbarnsmam-
ma og barnehage lærerstudent, hun har også en egen 
håndarbeidsblogg. Og helt siden hun var bitte liten har 
hun elsket å bake.  HOBBY OG FRITID: MAT OG DRIKKE 67

Innbundet kr 429
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Kagge Forlag
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IDA WIRAK TRETTEVIK
STRIKK MED WITRE DESIGN

Mer moteriktig og bærekraftig strikk fra 
Witre Design! Nye oppskrifter i størrelse 
XS til 3XL fra en av Norges mest populære 
strikkedesignere, Ida Wirak Trettevik, som 
driver Instagramkontoen @witredesign. 
Når du strikker med Witre Design, er du med på 
å skape noe fra bunnen av. Du velger materialer 
av god og kortreist kvalitet, tilpasser plagget til 
akkurat din størrelse, og strikker noe som varer. 
Et plagg fra Witre Design uttrykker stolthet og 
skaperglede. Her finner du oppskrifter som 
passer din stil og ditt humør, enten det er en 
sommerlig singlet eller en deilig, lun jakke å 
 krype inn i. Boka inneholder både enkle opp-
skrifter for nybegynnere og større prosjekter, i 
både tynne og tykke garnkvaliteter. Her finner 
du gensere, jakker, balaklavaer, beanies, vester 
og sommertopper. 

IDA WIRAK TRETTEVIK har laget strikkeoppskrifter 
under navnet Witre Design siden 2018. I 2020 ga 
hun ut strikkebestselgeren En strikkers år. Hun har 
tidligere utviklet oppskrifter og solgt mønstre i sam-
arbeid med Rauma garn. På Facebook og Instagram: 
@witredesign
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ANKI EDVINSSON
HAVFRUEN

En hjemløs kvinne blir funnet myrdet i 
Umeå elven. Drapsmetoden er brutal, og 
Charlotte von Klint og Per Berg forstår at de 
har å gjøre med en psykopat. De kaster seg 
inn i etterforskningen, men snart blir det 
klart at offeret ikke er den de først trodde. 
Etterforskningen tar enda en ny retning når 
byens rådhus rammes av et terrorangrep. Mye 
tyder på at hendelsene henger sammen og 
at gjerningsmannen vil slå til på nytt.  Samtidig 
kjemper Per med både sin egen og konas 
sykdom, mens Charlotte opplever at tryggheten 
rakner i det en gammel bekjent dukker opp 
på politistasjonen. Det er duket for konflikter 
og neglebitende spenning i denne fartsfylte 
og intense oppfølgeren til Lyst til å drepe og 
Snøengelen, fra Sveriges nye krimfavoritt Anki 
Edvinsson.

ANKI EDVINSSON er tidligere programleder og 
journalist. Hun har studert kriminologi ved Umeå 
 universitet og kommer selv fra en politifamilie. Serien 
om Charlotte von Klint og Per Berg fra Umeå-politiet 
har på kort tid blitt en av Sveriges mest populære. 

Originaltittel: Sjöjungfrun
Oversatt fra svensk av Kjersti Velsand 

Innbundet kr 399 
ISBN 9788248929826

Kagge Forlag 
August 

9
7
8
8
2
4
8

9
2
9
8
2
6

Fo
to

: M
ag

nu
s 

Li
am

 K
ar

ls
so

n



74 SKJØNNLITTERATUR  

Innbundet kr 339 
ISBN 9788248930044
Kagge Forlag 
September 

AXEL FRØNES
HILSEN PAPPA 

Varme tekster som treffer rett i hjertet 

Hilsen pappa er den tredje boka Axel  Frønes 
gir ut på to år. Gjennom hverdagspoesi i 
sosiale  medier og følelsesladde opptredener 
i TV- programmet The Voice har musikeren 
og  lyrikeren truffet en nerve i det norske folk. 
Gjennom relaterbare og såre sannheter setter 
Axel ord på ting som er vanskelig å snakke om. 
Hilsen pappa er en hyllest til alle som fortsatt 
finner veien mens de går. 

 

Musiker og lyriker AXEL FRØNES bor i Åfjord i 
 Trøndelag der han jobber i kulturskolen. Under årene 
med korona begynte Axel å legge ut musikk og dikt 
på Instagram, og kontoen hans har vokst til å bli 
en av Norges største innen poesi. Diktene ble til to 
bøker, som begge lå på bestselgerlistene i 2020 og 
2021. Hilsen pappa er hans tredje bok. 
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Innbundet kr 449
ISBN 9788272017711
J. M. Stenersens Forlag 
August 

INGER MERETE HOBBELSTAD | 
STELLA EAST (ILL.): 
KRIGEN OM TROJA
Guder og helter fra de greske mytene
Den ni år lange krigen i Troja har blitt fortalt, og 
gjenfortalt, et uendelig antall ganger. Det er den 
ultimate historien om krig, ære og kjærlighet 
som har fascinert lesere i tusener av år, og fått 
nytt liv i en rekke ulike filmatiseringer. Med inn-
gående kunnskap og enestående formidlings-
evne har Inger Merete Hobbelstad ny skrevet 
fortellingene om Akillevs, Paris, Helena, 
 Odyssevs og den trojanske hesten.

Boka er gnistrende illustrert av Stella East, 
og har blitt en praktfull gave til lesere i alle aldre: 
De som leser The song of Achillevs og Percy 
Jackson, og til alle som elsket gresk mytologi 
som barn.

INGER MERETE HOBBELSTAD er kulturkommentator 
i NRK, med mange års erfaring som kommentator og 
kritiker i Dagbladet. Tidligere har hun skrevet bøkene 
Å leve med Shakespeare, Årene med Elizabeth og De 
greske mytene. Hun har mottatt Hestenes-prisen for 
unge kulturjournalister, og Riksmålsforbundets Gull-
pennen. STELLA EAST har illustrert en rekke kjente, 
høyt  elskede bøker, deriblant Julemysteriet av Jostein 
Gaarder og Heimdalls sønner av Tor Åge Bringsværd, 
og laget omslag på enda flere. Hun har også hatt flere 
offentlige utsmykningsoppdrag og har mottatt flere 
 priser og stipender for sitt lange virke som billed-
kunstner. Fo
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ØYSTEIN WIIK
FLAMMER OG REGN
En roman om Martin Linge
Flammer og regn er bygget på historien om 
krigshelten Martin Linge og den britiske 
kvinnen som elsket ham til sin død. 

Rosemary Reed krøp inn i ruiner og hentet men-
nesker, døde og levende. Hennes personlige 
brev og historier forteller om en lidenskapelig 
kjærlighet til den norske motstandsmannen og 
skuespilleren.

Romanen starter med et tilfeldig møte ved 
Martin Linges grav, mellom Rosemary og et 
tidligere medlem av Kompani Linge. Gjennom 
deres samtaler blir vi tatt tilbake i tid, til Martin 
Linges dramatiske liv som spesialagent i Storbri-
tannia under annen verdenskrig, gjennom harde 
prøvelser, dannelsen av Kompani Linge og frem 
til han blir drept under Måløy-raidet. Dette er 
en spenningsroman fra annen verdenskrig og 
samtidig en gripende kjærlighetshistorie.

ØYSTEIN WIIK er en norsk sanger, skuespiller og 
forfatter. Han debuterte som kriminalforfatter med 
romanen Dødelig applaus i 2010 og har senere gitt ut 
en rekke bøker. Flammer og regn er hans første roman 
på Kagge Forlag.

Innbundet kr 429 
ISBN 9788248929949 

Kagge Forlag 
August
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84 BARN 3–6 ÅR

Originaltittel: Mae Among the Stars 
Oversatt fra engelsk av Roda Ahmed 
Innbundet kr 299 
ISBN 9788248929642
Nivå: 3–6 år 
Kagge Forlag 
August 

RODA AHMED
MAE HOS STJERNENE 

En nydelig barnebok om å drømme stort. 
Mae hos stjernene er en rørende og enga-
sjerende bildebok om lille Mae Jemison, 
som senere ble den første afroamerikanske 
kvinnen i verdensrommet.
Mae drømmer om å danse rundt i verdens-
rommet når hun blir stor. Hun ser for seg 
hvordan hun vil sveve rundt blant milliarder av 
stjerner, mens hun oppdager nye, spennende 
ting om stjernehimmelen. Hun vil bli astronaut. 
 Mammaen hennes sier: «Hvis du kan drømme 
det, hvis du har tro på det, og hvis du jobber 
hardt for det, er alt mulig.»

Mae hos stjernene er Roda Ahmeds barne-
bokdebut. En hjertevarm historie om hvor langt 
mot, drømmer og fantasi kan ta deg.

«fortryllende, inspirerende […] viser hvor viktig 
det er å oppmuntre og støtte barns drømmer» 
KIRKUS REVIEW

RODA AHMED har tidligere utgitt romanen 
 For bered elsen. Hun er født i Somalia, men vokste 
opp i Norge og er i dag bosatt i Los Angeles. Mae hos 
stjernene er hennes debut som barnebokforfatter. 
Boka ble først publisert i USA hvor den allerede er en 
bestselger.
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86 BARN 9+ ÅR 

Originaltittel: A Christmas Carol 
Oversatt fra engelsk av Erlend Loe 
Innbundet kr 449 
ISBN 9788248929666
Nivå: 9 + 
Kagge Forlag 
Oktober 

CHARLES DICKENS
EN JULEFORTELLING

Verdens mest berømte julefortelling, gjen-
fortalt av Erlend Loe og illustrert av Lisa 
Aisato.

Ebenezer Scrooge elsker penger og hater julen. 
På julekvelden sitter han venneløs og alene i det 
store, kalde huset sitt. Ute glitrer snøkrystaller 
i lyset fra vinduer hvor familier koser seg med 
julematen. Scrooge går og legger seg, men 
han får ikke sove i fred. I løpet av natten får han 
besøk av ikke bare ett, men tre spøkelser. De tar 
ham med på reiser gjennom natten og tiden, og 
Scrooge ser at ingenting er som han trodde, alt 
han vet blir snudd på hodet, og kanskje er det 
likevel en mening i å bry seg om andre?

CHARLES DICKENS (1812–1870) er en av Storbritan-
nias mest kjente forfattere, som skrev blant annet 
Oliver Twist, David Copperfield, Bleak House og Store 
forventninger.

LISA AISATO er en av Norges mest kjente illustratører, 
og er blant annet kjent for bøkene Livet – illustrert, 
Odd er et egg og En fisk til Luna. Hun har illustrert 
flere av det siste tiårets mest leste bøker, som Maja 
Lundes Snøsøsteren og Solvokteren, og Linn Skåbers 
Til ungdommen.

ERLEND LOE har skrevet bøker, TV-serier og filmer 
i snart 30 år. Det store gjennombruddet kom med 
Naiv. Super i 1996. Siden har det kommet bøker som 
L,  Fakta om Finland, Doppler, og Helvete. Den høyt 
elskede truckføreren Kurt har opptrådt i seks barne-
bøker. Bøkene hans er oversatt til mange språk.
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90 BARN OG UNGE 9–12 ÅR   

MAJA LUNDE OG HANS JØRGEN 
SANDNES (ILL.)
KVITEBJØRN 

Mesterforteller Maja Lunde har gjenskapt 
et av Norges vakreste eventyr, «Kvitebjørn 
kong Valemon», i tegneserieform, nydelig 
utformet av en av våre aller mest populære 
illustratører, Hans Jørgen Sandnes. 
Eventyrlystne Liv har som vanlig stukket av fra 
gårdsarbeidet og er sammen med alle sine små 
venner i skogen. Plutselig rasler det i busker og 
knaker i greiner. Før Liv rekker å gjøre noe, står 
det en diger, hvit bjørn foran henne.

Samtidig, langt borte, hersker det en ulykke-
lig dronning over et stadig skrinnere rike. Hun 
har kastet en forbannelse over Kvitebjørn og 
naturen. Når Liv og bjørnen møtes, er ikke ond-
skapen lenger så langt unna, og Liv må kjempe 
en hard kamp for å redde både Kvitebjørn, 
kjærligheten og verden.

Kvitebjørn er en spennende, storslått og 
morsom fortelling om grådighet, hat, vennskap 
og kjærlighet. Boka passer for eventyrelskere 
fra 5 til 100.

MAJA LUNDE er en av landets mest leste forfattere av 
bøker for voksne så vel som for barn og unge. Hun tok 
verden med storm med sin første voksenroman Bienes 
historie. Hun fulgte opp med Blå og Przewalskis hest. 
I tillegg har hun skrevet supersuksessen Snøsøsteren, 
som Lisa Aisato illustrerte, og Solvokteren, som er en 
uavhengig oppfølger til den.
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Innbundet kr 399 
ISBN 9788248928324
Nivå: 9–12 år 
Kagge Forlag 
September
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 BARN OG UNGE 9–12 ÅR 91

HANS JØRGEN SANDNES er illustratør, animatør og 
tegnefilmskaper. Sammen med Jørn Lier Horst har han 
laget de populære bøkene om Detektivbyrå nr. 2. Han 
har illustrert og animert kulturarven fra Alf Prøysen 
og Anne-Cath. Vestly. Selv har han skapt tegneserien 
Krypto, som har fem bøker til nå. Han er kreativ leder 
i studioet Sandnes Media, som spesialiserer seg på 
visuell historiefortelling.

”KVITEBJØRN  –GRAPHIC NOVEL” work in progress –not final artwork



BARN 3–6 ÅR 93

LARS MÆHLE OG LARS RUDEBJER (ILL.)
HALLOWEEN-FESTEN
Dinosaurgjengen bok 9

Rasmus og Trym skal gå knask eller knep på 
Halloween. Men hvem skjuler seg bak alle 
de skumle dørene? 

En kjempeekkel heks, en planteetende vampyr 
eller rett og slett et skjelett? Og er det egentlig 
så lurt å gå til den gamle hytta i sumpskogen?

LARS MÆHLE OG LARS RUDEBJER (ILL.)
JULEGAVEN
Dinosaurgjengen bok 10

Morfar Troodon har sendt Trym en ekstra 
stor og mystisk julegave med verdens 
 største overraskelse. 

Problemet er bare at både pakken og postbudet 
som skulle levere den har blitt borte! Kan Ras-
mus og Trym finne julegaven før det blir jul?

Innbundet kr 299 ISBN 9788248929598 
Nivå: 3–6 år | Kagge Forlag |  I salg 

9
7
8
8
2
4
8

9
2
9
5
9
8

9
7
8
8
2
4
8

9
2
9
6
1
1

Innbundet kr 299 ISBN 9788248929611 
Nivå: 3–6 år | Kagge Forlag | Oktober 



96 BARN 3–6 ÅR 

LARS MÆHLE OG LARS RUDEBJER (ILL.)
PIRATPROBLEMER
Pappa i barnehagen 4 

Fjerde bok i ellevill og morsom  serie 
for barne hagebarn, fra duoen bak 
den bestselgende suksessbokserien 
 Dinosaurgjengen.

«Pappa – du er henta!», roper Max. Men i dag 
har ikke pappaen til Tina lyst til å være med 
hjem, han vil mye heller være med Max hjem. 
Og det får han. Allerede i bilen på vei til Max, 
tar pappa på seg sjørøverhatten og fekter med 
lekesverdet, klar for nye rampestreker. Hvordan 
vil egentlig dette gå?
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Innbundet kr 279 
ISBN 9788248929581
Nivå: 3–6 år
Kagge Forlag 
I salg 



98 BARN 9–14 ÅR

HANNE KRISTIN ROHDE
GJENGMYSTERIET
Blålys bok 7
I Gjengmysteriet forsvinner flere hunder fra 
nabolaget til Astrid og Yusuf, og fortvilte 
eiere blir presset for penger. Hvem står 
bak? Løsningen overrasker alle, og hjelpen 
kommer fra uventet hold. 
Samtidig som Astrid og Yusuf undersøker 
hundeforsvinningene, begynner en ny jente i 
klassen deres. Ane ble mobbet på den  forrige 
skolen sin, men blir raskt en del av Astrids 
vennegjeng. Etter hvert viser det seg at hun har 
noen erfaringer fra den tidligere skolen sin som 
kan være nyttige i Astrids og Yusufs etterforsk-
ning. 

 Gjengmysteriet er en spennende fortelling 
om gjengmentalitet, mobbing og gruppepress, 
og om hvor fort gjort det er å ta fryktelig feil av 
noen …

HANNE KRISTIN ROHDE har jobbet mange år som 
leder i Oslo-politiet, og hun er en av Norges fremste 
krimforfattere. Den første krimromanen for voksne 
het Mørke hjerter (2014), og i alt har hun skrevet fire 
 romaner om politilederen Wilma Lind.  Gjengmysteriet 
er den sjuende boken i Blålys-serien. Forfatteren 
er også kjent fra TV 2-programmet Åsted Norge. Til 
Blålys-serien har hun laget et digitalt foredrag som 
tilbys gratis til lærere og bibliotek, og som følges opp 
med skolebesøk eller digitalt møte der elevene stiller 
spørsmål. 
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Innbundet kr 299 
ISBN 9788248930013
Nivå: 9–14 år 
Kagge Forlag 
August 
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TORE STRØMØY
JAKTEN PÅ DEN SPANSKE JUVEL

Jakten på Den spanske juvel er en 
 spennende bok for barn og unge, spekket 
med magi, mysterier og mørke hemmelig-
heter. Jakob og faren hans, den verdens-
berømte arkeologen Roger Ravn, blandes 
inn i en intens jakt på «Den spanske juvel», 
en figur med magisk kraft.
I et museum i Madrid dukker det opp et mystisk 
brev i en bok fra 1200-tallet. Brevet er skrevet 
til kong Håkon Håkonsen og handler om «Den 
spanske juvel», en figur av gull med magiske 
egenskaper. Juvelen er borte, og nå peker alt 
mot Norge.

I Trondheim bor Jakob alene med faren sin, 
den verdensberømte arkeologen Roger Ravn. 
Ingen av dem aner at faren er valgt ut som den 
viktigste hjelperen i jakten på «Den spanske 
juvel». Ikke før Jakobs venninne forsvinner. 
Jakob og faren må reise til Bergen, Tønsberg og 
enda lenger i en intens skattejakt der alle spor 
peker mot middelalderen. Men hva er egentlig 
denne juvelen? Er det bare et gammelt eventyr? 
Er det virkelig en figur i gull – eller kanskje noe 
helt annet?
 

TORE STRØMØY er journalist i NRK, kjent for 
TV- serien Tore på sporet og nylig aktuell med TV- 
dokumentaren Gåten Agnes. Han har tidligere skrevet 
barneboka Isprinsessen, og en rekke dokumentar-
bøker for voksne. 

100  BARN 9–14 ÅR
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Innbundet kr 299 
ISBN 9788248925385
Nivå: 9–14 år 
Kagge Forlag 
August 
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	Årets_bøker_2022_omslag_TRYKK
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