
 

Høsten 2010 - barne- og ungdomsbøker 

Norske bildebøker 

Lars Aurtande/Endre Lund Eriksen: Evens hage 
Prisvinnende barnebokforfatter samarbeider for første gang med en av våre 
beste illustratører. En burlesk, morsom og underlig bildebok om hva som skjer 
når Even vil utrydde alle insektene i hagen sin. Inn kommer Eva med 
flammekaster, fluesnapper og sprettert. Her skal det utryddes! 6 – 99 år. Primo 
oktober. 

 

 

Pål Eikenes: Hvem bøller med Rånni Råtte? 
Humor og spenning for de yngste leserne. Rånni Råtte er tilbake, og denne gang 
går turen inn i et skummelt hus fullt av flaggermus, spindelvev og... bankranere? 
En leken bildebok som også inneholder morsomme oppgaver og enkle 
regnestykker. Boken er i tegneserieformat, som gjør lesingen enda enklere for de 
yngste leserne. 6–10 år. Primo oktober. 

 

 
Tore Renberg/Øyvind Torseter: Gi gass, Ine! 
Tore Renbergs første barnebok på åtte år er en varm, morsom og overraskende 
fortelling om en som er liten og en som er enda mindre, søsknene Ine og Hasse. 
De skal ut i skogen og hogge seg et tre. Nydelige illustrasjoner av Øyvind Torseter. 
3–7 år. Medio september. 

 

 

Max Estes: Søppel 
Fargerik faktabildebok om to søppelkjørere, Sigmund og Oskar. Vi følger dem 
rundt i byen fra tidlig om morgenen og til arbeidsdagen slutter. Det er en viktig 
jobb. Hvordan hadde det blitt dersom vi ikke hadde hatt søppelkjørere? 
Forfatteren Max estes er amerikaner, bosatt i Norge. Dette er hans første 
bildebok. 4–8 år. Ultimo august. 

 

Gry Moursund: Bibbi og katten 
En enkel og humoristisk bildebok for de minste. Bibbi og Katten er veldig spent. I 
dag kommer Babba på besøk. De lager en deilig pærekake. Det er det beste Babba 
vet. Men det er lenge å vente. Kanskje de må ta en smak? Fargerik og livlig med 
morsomme figurer. 3–7år. Primo oktober.  



Bjørn Ousland: Bisk blir borte 
Humor for små barn. Lett å lese og klare, sterke farger. Veldig sjarmerende 
hovedperson. Dette er den fjerde boka om den lille foretaksomme hunden Bisk. 
Familien er i skogen for å plukke blåbær. Bisk kjeder seg, men så dukker ungen 
Martin opp. Plutselig er det morsomt likevel, men det er lett å gå seg bort også. 2–
6 år. Medio september. 

 

Iben Sandemose: Fiat og Farmor i vilden sky 
Klok og morsom bok som også er en fin lese-selv-bok for de yngste. Farmor har 
flyskrekk. Hun har aldri vært i et fly. Men nå vil hun. Fiat elsker å fly og de skal reise 
sammen. Farmor pakker: Rokkering, kjevle og eggdeler. Altfor mye! roper Fiat og 
gir Farmor en liten koffert. Gjennom hele reisen hjelper Fiat Farmor slik at hun 
klarer flyskrekken sin.  2–6 år. Ultimo september. 

 

 

Ragnar Aalbu: Ville veier 
Humor for både for liten og stor. En gutt skal hente boller hos bakeren. Han har 
med seg den lyserøde elefanten sin på sykkelen. På veien hjem gjennom skogen 
skjer det merkelige ting. De bytter bl.a. plass og størrelse og blir jaget av skumle 
trær. Men bollene kommer trygt frem til slutt. Fantastiske farger, klare flater og 
tydelige referanser til film, bl.a. Woody Allen. 6–99 år. Medio september.  
 

 

Anna Fiske: Hallo planeten 
En oppfølger til de flotte og populære Hallo jorda! og Hallo byen! Dette er 
myldrebøker man aldri blir ferdig med. Det er alltid noe nytt å finne og en ny 
person å følge. En skapning slår seg ned på planeten fordi det er så fredelig der, 
men litt etter litt skjer det stadig nye ting og flere flytter dit. Kanskje det finnes en 
annen planet? Imponerende univers, mye humor og mange fortellinger i samme 
bilde. 4 – 8 år. Ultimo august. 

 

 

 

Anna Fiske: HÆ? 
HÆ? er laget med støtte fra "Leser søker bok". Meningen er at også unge 
og voksne med psykisk utviklingshemming skal ha glede av boka. Det er en 
gjettebok. Vi ser et lite utsnitt av en gjenstand eller et sted og skal gjette 
hva det er. Løsningen finner vi på neste side. Det er blitt en flott, variert 
bok som alle kan ha glede av, både liten og stor. I tillegg til svarene er det 
morsomme kommentarer til bildene. En flott og original blanding av 

tegning og foto. 4–8 år. Medio august.  

 



Bjørn Arild Ersland/Lilian Brøgger: Glassklokka 
En mystisk, dempet, poetisk og gripende fortelling fra en av Norges fremste 
billedbokforfattere. Denne gangen i samarbeid med Lilian Brøgger, en av 
Danmarks mest anerkjente bildebokillustratører. Hver natt går en gammel 
dame alene langs veikanten. Ofte sitter hun bøyd over asfalten, mens bilene 
suser forbi. Ingen vet hva hun holder på med. Glassklokka utgis på det danske 
forlaget Alma, samtidig som den kommer på norsk. 7–12 år. Ultimo august. 

 
 

Jan-Kåre Øien: Harepus og piggsvinn 3: Gjøken 

Den tredje boka om Harepus og Piggsvin er en herlig vinterbok. 
Harepus trenger mer ved og feller en gammel bjørk. Men der bodde fru 

Gjøk. Derfor flytter hun inn i gjøkuret hans, men snart orker ikke Harepus å ha 
henne der lenger. Han må vekke Piggsvin. 3–7 år. Medio oktober.  
 
 

 

 

Knut Nærum/Bjørn Ousland: Kalle Komet og krympekanonen 
Sterke bilder fra verdensrommet og skumle pirater og kanoner! Kalle er kadett 
og skal ha eksamen om 2 uker. Hvis han klarer det blir han romhelt og får 
diplom og strålepistol. Men Stjernepiratene har testet en ny krympekanon og 
truffet Rom-Roy. Planetpatruljen må prøve å hindre piratene i å overta hele 
verden. Ulidelig spennende, hvordan vil dette ende? 4–8 år. Ultimo september 

 

 

 

Tor Åge Bringsværd: Kokos og larven 
En dag finner Kokos en liten larve. Han legger den i brødboksen. Men hvor er 
brødet da? Kanskje i bokhylla? Det blir stadig flere ting å finne. Bassa prøver å gi 
små hint om hvor tingene er.  
Denne klaffeboka er den femte boka om Kokos. Pappbok. 2–5 år. Medio 
september. 

 

Gry Moursund/Jill Moursund: Lillebrors gaver 
Bli med inn i Eventyrskogen. Lillebror fra Gjemmestreker har mange gaver som 
han deler ut til forskjellige dyr. En får et eple, en annen en sopelime. Lillebror 
løper fra den ene til den andre. Og siste og beste gaven er til storebror Katt. Enkel 
tekst, mange referanser til eventyr og fantasipersoner i bildene. Flotte 
illustrasjoner i collage. En leken og eventyrlig bildebok.  4–8 år. September. 



Camilla Unger/Solveig Lid Ball: Mia, Mons og pusen Per 
Flott, tradisjonell bildebok, passer ekstra godt for høytlesning med bestemor. Det er lille julaften, og 
Mia og Mons baker pepperkaker hos farmor. Plutselig oppdager de at pusen Per er borte. Det blir 
ikke ordentlig jul uten pusen Per, og midt på natten drar Mia og Mons ut for å lete. Dette er den 
tredje bildeboka om Mia og Mons. 3–6 år. Ultimo september. 
 

 Gaute Heivoll/Line Halsnes: Båten mellom stjernene 
Gaute Heivolls andre bok for barn, etter den kritikerroste debuten Himmelen 
bak huset, som også ble oversatt til polsk, og som skal bli kortfilm. I Båten 
mellom stjernene fortsetter Heivoll sin utforsking av relasjoner mellom barn og 
voksne, og av barns forhold til døden. Dette gjør han i et poetisk ladet 
skoglandskap, der handlingen foregår om natten. Det er høst og mørket faller på. 
Line og pappa skal ut og ro. Kanskje de ser beveren som Line bare har hørt 
historier om? Line skyver båten fra land. Over dem er stjernehimmelen, under 

dem er det brådypt vann. De må være helt stille. Kanskje beveren er på vei mot båten deres nå? 6–10 
år. Medio september.  
 

Gudny I. Hagen: Jul på Månetoppen  
Jul på Månetoppen er årets julekalender på NRK. Serien består av kalenderbok, bok med CD, 
aktivitetsbok, lydbok, og lek med klistremerker. Gudny Ingebjørg Hagen har skrevet manus til en 
rekke barne-tv-serier for NRK. Hun har skrevet alle bøkene, tv-seriene, teateroppsetningene og 
filmmanuset til Jul i Blåfjell, Jul på Månetoppen og Julenatt i Blåfjell. Illustrert av Svein Solem.  
Primo november. 

 

Filmkameratene AS: Elias 
Elias kommer på kino, med filmpremiere 10. desember. I høst kommer fire nye Eliasbøker:  
Elias og jakten på havets gull. 3–6 år. 
Elias og jakten på havets gull - Lek med klistremerker. 3–6 år.  
Redningsskøyta Elias – Lek med magneter. 1–3 år. 
Elias - Duppe redder dagen. Lete- og finnebok for de minste. 1–3 år. 
Primo november. 

 

CreaCon: Vennebyen 
Ny norsk serie, kjent fra TV. Cappelen Damm slipper de første bøkene om Vennebyen, for de aller 
minste. Carl Christian Hamre står bak den eventyrlige suksessen. TV-serien er solgt til flere land.  
Bli med på eventyrene som Apa, Ted og Elfie opplever når de tre rekruttene lærer hvordan de skal bli 
ekte redningsmannskaper. Sammen med redningsmannskapene på brannbilen, politibilen og 
sykebilen gjør de sitt beste for at Vennebyen skal være et trygt og godt sted.  Høstens titler: 
Vennebyen – Søppelmysteriet. 3–6 år. 
Vennebyen – Aktivitetsbok med klistremerker. 3–6 år.  
Vennebyen - Elfie hjelper til. 1–3 år.  
Vennebyen - Les og lek med Apa, Elfie og Ted. 3–6 år.  
Primo oktober.  

 

 

 

 



Illustrert høytlesning 
 

 

Erlend Loe: Kurt kurér 
Kurt er tilbake! Opprørere vil dele Norge i to og Kurt må være Gunnars kurér og 
levere et superviktig brev til Gunnars bror Bodvar som driver kai ved grensen til 
Russland. Kurt kastes inn i en livsfarlig historie om svik, savn, og en stadig kamp 
for friske truckbatterier. Illustrert av Kim Hiorthøy. Også som lydbok. 6–99 år. 
Ultimo oktober. 

 
 

Rune Johan Andersson: Det ble så stille 
Underfundige og fabulerende historier om litt av hvert. Noen er filosofiske 
som fortellingene om Andersen og båten hans. Andre surrealistiske som Sov 
godt, Pass godt på naboen og Pyramidesamleren. Eller mørke som Sommer i 
kummen og Blindgjengeren. 10 fortellinger i alt. Inspirert av Shaun Tan. 
Gjennomillustrert i farger; både helsider og småillustrasjoner. 6–99 år. Primo 
september 

 

 

Margrethe Munthe: Bukke nikke neie 
I år er det 150 år siden Margrethe Munthe ble født, og i den anledning utgir vi 
et utvalg av sangene hennes i en ny, flott utgave. Boken er illustrert av Eli 
Hovdenak, med vakre, humoristiske bilder. Etterord av Knut Nærum. 
Utkommet primo august. 
 

 

 

 

Roald Kaldestad/Ella Okstad: Heavykatten og gitaren  
Gjensyn med de tre tidligere uvennene. Humor og fart og spenning. 
Heavykatten har fått ny gitar og er veldig stolt. Men en morgen når han våkner 
er gitaren borte. Noen må ha stjålet den, men hvem? Det viser seg at mange 
gitarer av det samme merket blir borte på mystisk vis. Heavykatten er fortvilet. 
Han skulle jo være med på den store konkurransen hvor man kan vinne 1000 kr. 
eller en geitost. Pinnsvinet Phillip og Discodansemusa hjelper til. 
Gjennomillustrert i svart/hvitt av Ella Okstad. 6–10 år. Medio september.  

 

 

 



 

Nils Christian Geelmuyden/Finn Graff: Tversoververs 
Nils Christian Geelmuyden, ordsmeden som er viden kjent for sine 
banebrytende portrettintervjuer, har skrevet rimbok. Med svart humor 
og herlig samfunnskritikk - her er noe for barn så vel som voksne. Illustrert av 
ingen ringere enn avistegneren Finn Graff. 6–10 år. Ultimo august.  
 

 

 

 

Stein Erik Lunde: Nissens natt 
Nissens natt er noe så sjeldent som en sonettkrans for barn. Varmt, klokt og 
poetisk om den ensomme nissens kamp mot det evige mørke. En sonnettkrans 
er en samling på femten sonetter, hvor den femtende sonetten består av 
førstelinjen fra de foregående fjorten sonettene. Illustrert av Nicolas Mahler.  
6–99 år. Medio oktober. 
 

 

 

 

 

 

 

Leseløver: 
 Løveunge (4-7) er en helt ny del av leseløveserien – lettlestbøker for de som holder på å lære 
seg å lese, med versaler og kun én kort setning på hver side.  
 
Til høsten kommer følgende titler i Løveunge-serien (primo september): 
Fredrikke Nicolaisen/ Johan Egerkrans: Sykkelen  
Fredrikke Nicolaisen/ Johan Egerkrans: Pappa og jeg  
Pål H. Christiansen/ Tiril Valeur Holter-Andersen: Morten møter mamma  
Reidar Kjelsen: Æsj!  
Reidar Kjelsen: Ku uten hode 
 

Min første leseløve (6-9): 
Gro Røsth/ Julia Mordvinova Gilje: Bror blir redd  

Leseløve (7-11):  
Guri B. Hagen/Jill Moursund: Friminuttet 
Lars Mæhle/Steinar Moldestad: Knoterud FK mot Gamlehjemmet Oldboys 
Lars Mæhle/Steinar Moldestad: Knoterud FK mot Gamlehjemmet Oldboys nynorsk 
Thomas Framnes/ Per Dybvig: Storm og Albrikt drar dit peppern gror 



Bjørn Arild Ersland/ Ingunn Dybendal: Tyvene i treet 
Janne Aasebø Johnsen: Mobiltelefonen 
 

Løve pluss (9-12): 
Arne Berggren/Berit Sømme: Ferieplageren 
Carina Westberg og Tore Aurstad/ Astrid Hansen: Knask eller knep!  

Faktaløver (8-12): 
Mariangela Cacace: Hestedilla 
Thomas Winje Øijord/Harald Kolstad: Jeg vil bli … dyrlege 
Øyvind Holen/ Mikael Noguchi: Hip-hop faktaløve 

Slukealder: 
 

 Tania Kjeldset: Stine på klassetur 
Ny bok om Stine, som vi har fulgt siden hun gikk i klasse 1A. Hun har lært å 
svømme, vært hos skoletannlegen og ordnet opp i lærerens kjærlighetsliv. Nå går 
Stine i 4A, og det er på tide å dra på leirskole. Vi som kjenner Stine, vet at det lett 
blir forviklinger når hun forsøker å ordne opp, og på leirskole med hele klassen 
kan alt skje. Der er det søte gutter og masete jenter, hester, forbudt sminke og 
en superteit inspektør. Og så er det til og med et helt ekte gjenferd! 7–10 år. 
Ultimo september. 
 

 

Sverre Henmo: Mesterskapet 
Det er friidrettsmesterskap på feltet, og Maria håper å vinne løpekonkurransen. 
Men hva skal Bendik stille opp i? Kanskje høyde? Mammaen til Maria har endelig 
kommet hjem, men Maria vil ikke flytte tilbake til Målselv. De må legge en plan! 
7–10 år. Utkommet. 

 

 

 

 Christine Mysen: Hest og hemmeligheter 
En ny serie om hester, hemmeligheter, Linn og stallgutten Sondre. De bor på en 
stor gård med mange hester, men Linn savner faren sin som er mye på reise – 
også lengter hun etter moren som på mystisk vis forsvant da hun bare var to år. 
Christine Mysen (1988) er oppvokst på Hadeland med mor, far to søstre og 
mange husdyr. Hun har alltid skrevet tekster – og dette er debutserien hennes i 
bokform. 
Denne høsten utkommer følgende titler i serien: 
Mysterier (1), Araberhesten (2) Medio august.  
Trøbbel (3), Triste nyheter (4) Medio november 

10–14 år.  

 



Ego: 
EGO er kvalitetsromaner for unge lesere. Serien er delt i fem kategorier. Felles for bøkene er at de 
introduserer leseren for en oppbyggelig egotripp: Å forsvinne i en bok. 

 
Tore Aurstad: Ormeøyet 
Ny, spennende fantasy fra forfatteren bak Kampen om Mars-trilogien. 
Fremmede hærfolk har inntatt Alna. Da Pias onkel blir satt i Vargtårnet, er hun 
helt alene. En hel verden er i ferd med å bryte sammen, og Alnas fremtid ligger i 
hendene på den fjorten år gamle jenta. 11–14 år. Medio september. 

 

 

Marg & Bein: 
Marg & Bein er marerittaktig lesning for de modigste. Tre prisbelønte norske forfattere skriver for 
serien: Arne Svingen, Ingunn Aamodt og Jon Ewo. 

Ingunn Aamodt: Dukken 
Eva arver en dukke etter bestemoren. Egentlig ville hun ha en diamantring. 
Hun hevner seg ved å mishandle dukken. Lite aner hun at dukken har vodoo-
krefter, og at alt vil falle tilbake på henne. En dag får hun lillesøsteren til å rive av 
hodet på dukken … Også som lydbok. 9 – 14 år. Ultimo september.  

 

 

 

Arne Svingen: Den forfulgte 
Gard og Jonas har besøkt kameraten Asgeir. Han vinker dem av gårde fra 
perrongen. Men så legger en skygge hendene rundt halsen til Asgeir, han 
forsvinner i mørket. Kameratene stirrer sjokkerte ut vinduet mens toget forlater 
stasjonen. Hva skjedde egentlig? Også som lydbok. 9 – 14 år. Medio oktober.    

 

 

 

Illustrerte romaner, grafiske romaner og tegneserier 

 

Jan Chr. Næss/Geir Moen: Teodor Sterk 
Beksvart splatterkomedie fra den prisbelønnede forfatteren Jan Chr. Næss. 
Den dagen Teodor fyller ti år, faller hele hans verden sammen. Men Teodor 
henger ikke med hodet av den grunn. Tenk positivt! tenker Teodor. Herfra kan 
det bare gå oppover! Og så blir alt bare verre. Illustrert av Geir Moen. Fra 11 år. 
Medio september. 

 



Ingunn Aamodt: Marlena Evensen: Hot i syden 
Det handler om valg, sjalusi og kjekke gutter og flere overraskelser i den 
andre, frittstående boken i serien. Mammaen til Marlena har endelig fått 
kontrakt på boken sin, og det skal feires. De skal på sydentur, og Marlena får lov 
å ha med seg en venninne. Men bare én! Hvem skal hun velge? Emma eller 
Minda? Illustrert av Marie Lyshol. 8–14 år. Medio september.  

 

Arne Svingen/Christoffer Grav: Med egne øyne 
Tegneserieroman om emo-stjernen Jim. Spennende illustrasjoner fra debutant 
Christoffer Grav. Jim er på høyden av sin artistkarriere, men likevel savner han 
noe. Han reiser langt langt bort, og et skjebnesvangert møte på en øde strand 
gjør at han brått oppdager noe nytt ved livet. Han møter en jente, og det er 
første gang han ikke blir gjenkjent. Forklaringen er enkel; hun er blind. En 
annerledes kjærlighetshistorie om å se verden på en ny måte. Eller ikke se den i 
det hele tatt. 12–16 år. Ultimo september.  

 
Norske ungdomsromaner 

 
 
Axel Hellstenius/Morten Skårdal: Fittekvote 
Tøff, realistisk, varm, grov, morsom og tragisk roman om en ung jentes 
virkelighet i det norske forsvaret. Begge forfatterne har bakgrunn fra 
Befalsskolen og kjenner godt til miljøet beskrevet i boka. En visuell og 
handlingsmettet bok som viser at det fremdeles er utfordringer å være jente i et 
utpreget guttemiljø, samtidig som den søker å tegne et korrekt bilde av dagens 
forsvar – satt i romanens ramme. 14-18 år. Medio september.  
 
 

 
Lise Blomquist: Svartsyn 
En modig bok, og en sterk fortelling om innvandrermiljøene i Oslo, om indre 
justis og mangelen på respekt for det norske. Rahvi er en ung pakistaner med 
cerebral parese. Han og gjengen virvles inn i et nettverk av terrorister og 
ultrakonservative muslimske ledere. 14–18 år. Ultimo oktober.  
 
 

 
Tor Fretheim: Alltid Andrea 
Denne originale og medrivende ungdomsromanen starter med en skolebrann. 
Andrea står og betrakter brannen et stykke unna. Vi skjønner etter hvert at 
brannen er påsatt og at Andrea har hatt noe med dette å gjøre. Men hvem er 
egentlig Andrea? Alltid Andrea er en fasinerende bok som sitter i lenge etter at 
man har lest den. Både ungdom og voksne vil ha glede av denne boka. 14-18 år. 
Medio september.  
 



Mari Moen Holsve: Halvgudene 
Med dramatikk, ukjente farer og en god dose humor får vi her begynnelsen på 
en fantasyhistorie som inneholder både det kjente, det spennende, episke, 
overnaturlige og herlig uforutsigbare. En dag blir livet brått snudd på hodet for 
trillingene Dina, Balder og Thea. Fra en monoton skolehverdag kastes de 
hodestups ut i en fremmed verden hvor ingenting er som det synes. Ikke engang 
trillingene selv! 12–16 år. Medio september.  

 

 

Linde Hagerup: Get used to it 
Linde Hagerup skriver treffende, frekt, overraskende, morsomt og sårt om 
pubertet og identitet. Med et politisk radikalt bakgrunnsteppe fra 80-tallet. 
Andre bok om Billie og kompisene hennes. I første bok begynte de å røyke. Nå er 
de klare for ungdomsskolen. Skjønnheten fra California, Cordelia, blir raskt 
klassens midtpunkt. Verst er likevel at klassen får terroristen Andy Caps i matte. 
Skoleåret 81/82 kan begynne! 14-18 år. Ultimo  september.  
 
 

 

 Div. forfattere: Nesten som før (antologi) 
Forandringer, forelskelse, foreldre, pinligheter, mensen, miljøsynder og Den 
store Ulykka.  
 
11 av våre beste forfattere skriver om det er å være ca 14:  
Ingeborg Arvola, Taran Bjørnstad, Linde Hagerup, Sverre Henmo,Tania Kjeldset, 
Annette Münch, Charlotte Glaser Munch,Lars Mæhle , Ingelin Røssland, Kjersti 
Scheen, Selma Lønning Aarø. 12–15 år. Ultimo august.  

 

Hans Petter Laberg: Etter festen 
Ny sterk ungdomsroman fra Hans Petter Laberg.  
 
Tenk deg at du har gjort noe du ikke kan fortelle til noen. Noe du aldri trodde du 
kunne gjøre. Noe som har skadet en annen. Noe du vil angre resten av livet. 
Hvordan skal du takle det? Når ”Unnskyld” ikke lenger gjelder? Hans Petter 
Laberg debuterte i 1996 med Biter av en historie. Med den vant han Cappelens 
konkurranse om beste kjærlighetsroman for ungdom. 12–18 år. Medio 
september.  

 

 



Oversatt ungdom og crossover 
 

Els Beerten: Alle vil til himmelen 
Prisbelønnet roman, oversatt til flere språk. Utgis både i voksenutgave og 
ungdomsutgave.  
Hvem er helt og hvem er forræder? 17-åringen, Jef, feires som helt, men sliter 
med vonde tanker og minner. En gripende fortelling om krig i kjærlighetens tid og 
om de valgene en krig kan stille menneskene overfor. Fra 2. verdenskrig i 
Flandern. Oversatt av Guro Dimmen. 14–99 år. Ultimo august. 
 

 

 

  

Gayle Forman: Fangesøstre 
Ny roman fra forfatteren bak den kritikerroste romanen Hvis jeg blir fra 2009.  
16 år gamle Brit blir lurt med til en forbedringsanstalt av sin velmenende far. 
"Problemet" hennes er at hun har rosa hår, tatoveringer og piercing, og at hun 
avskyr stemoren sin. Etter et halvt år i "fengsel" skjønner Brit at hun må kjempe 
seg ut. Oversatt av Gry Wastvedt. 14 – 18 år. Medio august.  

 

 

Craig Silvey: Jasper Jones 
Kritikerrost roman, som også ble kåret til årets bok av Australias frie 
bokhandlere i 2009.  
En natt får 13-år gamle Charlie Bucktin besøk av Jasper Jones, en utstøtt, farlig og 
interessant skikkelse i byen. Jasper trenger hjelp, og Charlie blir med. Jasper fører 
ham til en lysning i skogen. Det er her han ser henne. Og alt blir annerledes. Når 
han ikke skriver romaner, synger og skriver Craig Silvey tekster for bandet The 
Nancy Sikes. Oversatt av Bjarte Brøkkum. 16–20 år. Medio august. 

 

Jason Wallace: Der skyggene faller 
Der skyggene faller er en sterk, gripende og spennende roman som drøfter 
store moralske spørsmål og problematiserer begrepene rase og makt i Afrika.  
Vi er i Zimbabwe på 1980-tallet. Krigen er over, og Robert Mugabe har kommet 
til makten. Han lover de svarte afrikanerne land, frihet og håp. Landet står på 
terskelen til en ny æra. Robert Jacklin har nettopp flyttet til Zimbabwe fra 
England. Alt er nytt for ham: nytt kontinent, nytt land, ny skole. Oversatt av Eva 
Storsveen. 14–18 år. Medio august. 

 

 

 



Cornelia Funke: Reckless. Hud av stein 
Ny fantasy fra forfatteren bak Blekkhjerte-trilogien, en verdensomspennende 
suksess.  
Møt brødrene Reckless, som reiser til en verden bak speilet og deltar i et 
halsbrekkende kappløp med tiden for å finne en kur mot den sykdommen som er i 
ferd med å omskape den ene av dem til stein. Oversatt av Ute Neumann. 12–18 år. 
Primo september.  
 

 

  
Zulmir Becevic: Svenhammeds journaler 
Svenhammeds foreldre måtte ha vært drita, skeve, fjerne, fakka, tjukke i hue, vekk, 
helt på bærtur da de ga ham navnet sitt. Det mener ihvertfall Svenhammed, som 
har fått halvparten av navnet sitt fra faren, og halvparten fra Sven på sosialen. 
Velkommen til Svenhammeds verden! Med beina i to kulturer føler han seg utafor, 
men her finner vi også fantastisk vennskap, en gal slekt, en voldsom far - og 
framfor alt den vakre og uoppnåelige Emilia. Oversatt av Don Martin. 12–16 år. 
Medio august.  

 

 

Norske faktabøker: 
 

 Bjørn Ousland: Alt om ski 
Her får du vite alt som er morsomt å vite om ski: de største norske 
skibragdene, alt om de ulike skigrenene, skihelter, smøretips og andre tips fra 
langrennsløpere, de beste norske skibakkene/turområdene etc. Alt du trenger 
å vite når du er født med ski på beina. Både fakta om idretten og utøverne og 
praktiske tips når du selv skal ut og gå. I fargerike oppslag og med mye humor 
tegner Bjørn Ousland skihistorien, forklarer regler innen alle skidisipliner, gir 
tips til turer og konkurranse og mye mer. 6–12 år. Primo november.  

 

 

Tor Edvin Dahl/Hilde Hodnefjeld: Mesterpromperen 
Den sanne fortellingen om Joseph Pujul - den verdensberømte 
mesterpromperen fra Marseille. Det er en stor ære å få folk til å le. Livet kan 
være kjedelig og trist. Den som kan gjøre mennesker glade, få dem til å 
glemme alle sorgene og være lykkelige en time eller to, gjør dem en stor 
tjeneste. (...)  
6–12 år. Medio september.  

 

 

 

 



Tor Edvin Dahl/Nils Håkon Nordberg: DU er geniet 
Du er Geniet er en bok der leseren er med på å løse mysteriet underveis. En 
mann blir funnet drept på et storsenter. Det unge Geniet hjelper 
butikkdetektiven Ole Bøe å løse mysteriet. I de to første kapitlene blir du kjent 
med Geniets arbeidsmetoder. Deretter er det du som overtar. DU er geniet!  
8–14 år. Medio august.  
 

 
 

 
 
 
Informasjonsansvarlig for barne- og ungdomsbøker: 
Trude Løtvedt, trude.lotvedt@cappelendamm.no, tel  21617584 
Anja Rålm, anja.ralm@cappelendamm.no, tel 21617581 
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