Barn og ungdom, våren 2012 (utvalgte titler)
Thorbjørn Egner 100 år | Jubileumsutgivelser
I 2012 ville Thorbjørn Egner fylt 100 år. Dette feirer Cappelen Damm med en
rekke utgivelser. Hovedslipp: Ultimo mars.
Tospråklige utgaver:
Karius og Baktus – urdu-norsk
Karius og Baktus – somali-norsk
Samleutgave i boks:
Selges samlet i jubileumsåret, mulighet for å splitte senere.
Bind 1: Musikantene kommer til byen, Klatremus, Karius og Baktus + utdrag, viser.
Bind 2: Jumbo, Folk og røvere, Telleboka (nyere versjon) + utdrag, viser.
Bind 3: Undervisning hentet fra skolebøkene.
Historisk utgave:
3 nostalgiske perler samlet i en bok. Mindre kjente versjoner, ”de originale”.
Ole Jacop på bytur, Da Per var ku, Telleboka (tidlig versjon i motsetning til i
Cappelen Damms Gull)
Levende bok (DVD m ill. og lyd) – to stk.:
Karius og Baktus + Da Per var ku
Ole Jacob + Tommy og elefanten
APP:
Karius og Baktus
Hypp mine hester:
Promo-utgave (ikke for salg)
Pop-up/utbrettsbok:
Avansert utgave.
Anslått lansering: 15. juni
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Kardemomme by – aktivitetsbok:
Kardemomme by / Hakkebakkeskogen aktivitetsbok. Oppgaver, spørsmål og svar
på bakgrunn av ill. fra de to bøkene.
Design: Dyreparken
Anslått lansering: 1. juni
Pappbøker for de minste:
Hva sier dyra
Store og små er ute og kjører

1

Norske bildebøker:
Anna Fiske: Hallo der nede
Boka er bygget opp etter samme prinsipp som de andre "Hallo-bøkene".
Vi følger livet til 6 insekter (biller og larver) under jorda i 16 måneder, i tillegg kan
leseren selv finne andre ting som forandrer seg fra måned til måned. Det skjer
spennende ting under jorda. Det bygges flere og flere huler og livet forandrer seg
etter årstidene. Dyrene går på besøk til hverandre, bygger svømmehall og festsal.
Bursdager, jul, påske, St. Hans og Halloween feires med liv og lyst. Men det finnes
farer også, f.eks. muldvarpen. Boken starter i juli og slutter i november året etter.
Ultimo april. Kr. 259,-. Fra 4 år.

Selma Lønning Aarø | Tiril Valeur (ill.): Vampyrlus!
Mimmi og Mattis er bestevenner. Mimmi bor i oppgang A og Mattis i oppgang B.
De går i samme barnehage, og hver dag leker de i sandkassen. De bygger byer
med veier og hus. Men så flytter Astrid inn og ødelegger alt! Mimmi legger en
plan for å vinne Mattis tilbake. En tidløs og samtidig moderne bildebok om
vennskap, sjalusi … og vampyrlus.
Primo februar. Kr. 259,-. 3-6 år.

Øyvind Torseter: Hullet
"Hallo. Jeg har oppdaget et hull i leiligheten min ... det flytter på seg ...»
Hovedpersonen i denne boka oppdager et hull og prøver å finne en forklaring.
Han oppsøker ekspertise. Men det er ikke alt som kan forklares, kanskje han bare
må akseptere at det er der? Enkle, uttrykksfulle tegninger i penn og datagrafikk.
Hullet er stanset gjennom hele boka, så det finnes altså i virkeligheten.
Ultimo april. Kr. 279,-. Fra 6 år.

Line Halsnes: Stakkars lille hjerte | DEBUTANT
Det er vår. To små søstre finner et hjerte i vannkanten. Det banker fortsatt, og
noe som ligner en tråd henger fast i det. Storesøster nøster tråden, mens
lillesøster passer på hjertet. Hvem er det som eier det? Stakkars lille hjerte er en
finstemt og fantasirik billedbok som blander realisme og fantasi.
Ultimo februar. Kr. 259,-. 4-8 år.

Gaute Heivoll | Lisa Aisato (ill.): Svalene under isen
Det er vinter. Jon løper ut i den iskalde morgenen. Han vil ned til vannet og har
øksa til pappa skjult under jakka. Kanskje isen er sterk nok i dag? Jon drar av den
ene votten og legger hånda forsiktig mot den kalde flaten. Da hører han en
stemme bak seg. Ei jente i grå jakke og med store ullvanter kommer gående over
isen. – Vet du at svalene bor under isen om vinteren? sier hun. Varmt og vart om
to barn som deler noe magisk og mystisk sammen.
Ultimo februar. Kr. 259,-. Fra 6 år.
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Bjørn Arild Ersland | Lilian Brøgger (ill.): Emilie lager en katt
Høsten 2011 kom første bok om Emilie og lillebroren Max, «Emilie selger en gutt».
Heldigvis kom lillebror Max til rette igjen etter at Emilie hadde solgt ham til det
hun trodde var en gammel dame, men som bare var pappa som hadde kledd seg
ut. Og bra var det, for da kan jo Emilie fortsette å leke med lillebror! Denne
gangen ønsker Emilie å lage en katt. En levende katt. Flaks for Emilie at hun har alt
som skal til: maling, kost og … MAX.
Medio februar. Kr. 199,-. 3-6 år.

Rut Teian | Ella Okstad (ill.): To blå hus | DEBUTANT
To blå hus bor langt mot nord ved foten av et fjell. De er naboer og gode venner,
og det ene huset pleier ofte å gjenta det det andre sier, slik som gode venner gjør.
Noen ganger får husene besøk. Tidlig en morgen kommer det ni sokker gående
forbi. - Hvor skal dere? sier det ene huset. - Ja, hvor skal dere? sier det andre. - Vi
skal løpe sekstimeter med noen ullsokker fra nabobygda, svarer en av sokkene.
Husene får tilbud om å være med, men takker pent nei. Ikke lenge etter får de
besøk av åtte ballonger, litt senere to gamle stoler, og slik fortsetter historien.
Husene får tilbud om å være med på de utroligste ting. Dette er en leken, absurd
og humoristisk bildebok som kan brukes som en litt annerledes tellebok, ettersom
tallene er der, men ikke kommer i den vante rekkefølgen. Teksten bobler av
fantasi og fortellerglede, og leseren kan fryde seg over alle de uventede
tingene som skjer.

Medio april. Kr. 229,-. Fra 4 år.

Bodil Vidnes-Kopperud | Anette V. Heiberg (ill.): Bok nr. 5 og 6 i
serien Nilsen og Dina
I de to bøkene Nilsen og krabbene og Nilsen og krokodille-mamma tar Bodil
Vidnes-Kopperud og Anette V. Heiberg oss igjen med inn i verdenen til
lillebror Nilsen og storesøster Dina, to viljesterke venner som både små og
store kan kjenne seg igjen i og la seg sjarmere av.

Primo mars. Kr. 149,-. 2-3 år.

Gudny Ingebjørg Hagen | Helena Ohlsson: Bok nr. 5 og morsom
aktivitetsbok i serien Josefine Olsens barnehage
Bokserien om livet i Josefine Olsens barnehage har fått fine omtaler. Bøkene er
spennende og gjenkjennelige for de aller yngste og herlig illustrert av Helena
Ohlsson. Denne våren utkommer både et påskemysterium for de yngste og en
morsom og sjarmerende tegne-, male og oppgavebok med lett gjenkjennelige
karakterer og situasjoner fra bøkene.
Bok nr. 5, Påskemysterier: Primo mars. Kr. 199,-. 3-6 år.
Aktivitetsbok: Ultimo januar. Kr. 79,-. 3-6 år.

Marianne Nygård | Jørgen Due Nordlie: Iver 3
Blå leser bok i skyggen fra parasollen, og Katten er opptatt med å sole seg. Det er
en varm sommerdag på stranden, og Iver er utålmodig. Han bestemmer seg for å
ta en tur med båten på egen hånd. Iver navigerer etter beste evne. Likevel
beveger han seg inn i fremmed farvann, og mot nye utfordringer. Havet er stort
og Iver er nysgjerrig. Han oppdager en verden han ikke kjenner fra før. Bølgene
lever sitt eget liv og Iver blir ør av å holde stø kurs. Han lengter hjem til gode
venner. Men først gjelder det å finne veien tilbake.. Dette er den tredje boka om
Iver som vil så mye.
Primo mai. Kr. 199,-. Fra 3 år.
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Solveig Lid Ball: Barnehagedagen
En fantastisk myldrebok av Solveig Lid Ball, der det stadig gjemmer seg små
overraskelser i illustrasjonene. Petter, Maria, Emily og Ali er fire gode venner som
går i samme barnehage. Her får du bli med dem i barnehagen en helt vanlig
fredag. Innenfor døra venter et virvar av bortkomne kjæledyr, kjempelange tog,
prinsesser og slott, pølser og spaghetti - og masse, masse barn. Kjempemorsomt
og gjenkjennelig for alle barnehagebarn.
Medio mars. Kr. 229,-. 3-6 år.

Max Estes: Hva handler den om?
En gutt klatrer inn i en bok, og prøver å finne ut av hva den handler om. Men det
er lettere sagt enn gjort; her har både lyset gått og sider er revet ut, noen sider er
for korte og andre steder kommer bokstavene hulter til bulter. Og verre blir det
når han får kjeft av leseren for å stå i veien. Hvordan skal han da kunne klare å
finne ut av bokas handling? En leken og fabulerende metabok fra Max Estes.
Medio januar. Kr. 249,-. Fra 3 år.

Rune Johan Andersson: Ørkensang
Ørkensang er en original bildebok og en kjærlighetshistorie som på samme tid er
både lykkelig og ulykkelig. Den handler om arkeologen og hans opplevelser i
ørkenen hvor han finner sin store kjærlighet, en gudinne, som synger fremmede
og forunderlige toner ut i natten. Arkeologen tar gudinnen med hjem, men etter
en stund griper hverdagen fatt i ham og livet forandrer seg. Historien er poetisk
og vakker og full av sol og sand. Rune Johan Andersson er en av våre beste
tegnere. Selv om det kan være lett å kjenne igjen tegningene hans, fornyer han
seg stadig. Han skaper fascinerende historier både i bilder og ord.
Ultimo april. Kr. 259,-. Fra 6 år.

Oversatte bildebøker:
Kitty Crowther: Bok nr. 5 og 6 om Poka og Mina
Belgiske Kitty Crowther, vinner av ALMA-prisen 2010, er blant verdens beste
bildebokkunstnere. Poka og Mina er en serie svært vakre bøker for små barn.
Teksten er hos Crowther kort, men rommer mye. Bildene er både vakre og
uttrykksfulle.
Poka og Mina: På kino: Poka og Mina skal på kino. Mina gleder seg veldig, men
hun vil ha med seg kosedyrene sine. De må ha åtte billetter istedenfor to. Plutselig
blir Mina tørst, og så er et av kosedyrene forsvunnet. Når de er ferdige med å lete
er filmen slutt. "Jeg elsker å gå på kino!" sier Mina på hjemveien.
Poka og Mina: Nederst i hagen: Det skjer noe skummelt nederst i hagen. Noe
beveger seg bak Mina og hun er helt sikker på at noen ser på henne. Etter litt
leting finner Mina Spinno. Spinno har vondt i halsen og Mina tar ham med hjem
for å pleie ham med urtete og skjerf. Og så lærer hun Spinno å strikke.
Medio mars. Kr. 179,-. 3-6 år.

Toon Tellegen Kitty Crowther (ill.): Ekornets fødselsdag (arb.tit.)
En nydelig utgivelse av en av Nederlands beste forfattere, Toon Tellegen. Boken
inneholder 9 fortellinger. De fleste av historiene handler om fest, god mat, glede
over å være sammen og å danse, og forfatteren blander mange forskjellige dyr i
samme fortelling. Små filosofiske bemerkninger, humor, varme og
ettertenksomhet gjør dette til en fryd å lese. Mange vil nok assosiere til bøkene
om Ole Brumm. Teksten er gjennomillustrert av Kitty Crowther.
Medio april. Kr. 229,-. Fra 4 år.
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Dr. Seuss: Loraxen
Den lille Loraxen snakker på trærnes vegne, og det haster, for en grisk
forretningsmann er i ferd med å hugge ned hele skogen. Dr. Seuss’ bøker har en
enestående posisjon i amerikansk barnelitteratur, og i denne klassikeren trer
forfatterens politiske engasjement tydelig fram, med et miljøbudskap som er mer
aktuelt enn noensinne.
Medio mars. Kr. 249,-. Fra 6 år.

Komako Sakai: Når det slutter å snø
Da den lille kaninen våkner opp og ser at hele gata er full av snø, er det bare én
ting han vil: Ut og leke! Men mamma sier han må bli inne til det slutter å snø, hvis
ikke kan han bli syk. Det blir en dag med kortspill, venting på pappa, som jobber i
en by langt borte, og venting på at snøen skal gi seg. Den lille kaninen titter ut på
den fallende snøen. Det er helt stille. Utenfor vinduet er gata tom. Det er nesten
som om mamma og han er de eneste i hele verden. En vakker og lavmælt
prisbelønnet bok oversatt til en rekke språk, bl.a. eng/am, fr, ty, it, sp.
Medio januar. Kr. 249,-. 3-6 år.

Illustrert høytlesning:
Bjørn F. Rørvik | Ragnar Aalbu (ill.): Purriot nr. 1:
Purriot og den usynlige mannen
Påskekrim! Purriot og den usynlige mannen er første bok i en serie kriminalbøker
for barn. Mesterdetektiven Purriot sitter ved frokostbordet sammen med kona si,
Paprika, da mobilen ringer. En gammel dame, Bestemor Blom, trenger hjelp til å
løse et mysterium. Det viser seg at både Bestemor Blom og en liten gutt, Per Sille,
er blitt overfalt i løpet av noen få dager, og det finnes ikke spor etter
gjerningsmannen. I sin søken etter en løsning på mysteriet må Purriot også
hanskes med politiinspektør Gurk. Vår nye helt, Purriot, er en herlig kombinasjon
av en kjent belgisk detektiv og en purre. Bjørn Rørviks tekst får frem detektivens
personlighet på en fin måte og løsningen på mysteriet er både morsomt og
troverdig. Boken er gjennomillustrert av Ragnar Aalbu og han har laget et
sjarmerende persongalleri.
Medio mars. Kr. 259,-. 6-9 år.

Slukalder:
Rebecca Bach-Lauritsen: Det er jeg som er Veronika
Veronika har flyttet til et nytt sted sammen med moren og lillesøster Josefine. Det
er ikke første gang de flytter og helt sikkert ikke den siste. Veronika er lei av å
være den nye jenta i klassen. Hun må prøve å finne ut hvordan hun skal takle
tilværelsen. Moren får stadig nye kjærester, blir trett av dem og flytter. Men han
som er kjæreste nå, Mummi, er en artig fyr og leseren håper virkelig at han
kommer til å holde en stund, for Veronikas skyld. En poetisk, vemodig, morsom,
menneskevennlig og herlig fortelling.
Rebecca Bach-Lauritsen er en spennende dansk debutant. Hun arbeider i Dansk
Radio og er født i 1976. Boken fikk Skriverprisen 2011, utdelt av det danske
Undervisningsministerium. Stian Hole har laget omslaget og fem illustrasjoner i
svart/hvitt inne i boken.
Medio februar. Kr. 199,-. Fra 8 år.

5

Bjørg Øygarden: Dronningen av Myrion
Ved hjelp av en skummelt vakker dame med tolv fingre, en forgiftet sjokolade og
sykehusrom nr 209, havner Berit, Johan Olav og Jakob + Jakobs sure mormor
plutselig i Myrion. Riket er i fare og dronningen trenger hjelp. Det legges meget
skumle planer i Myrion, og redningen ligger i hendene til tre helt vanlige barn fra
Jorden. Bjørg Øygarden har skrevet en morsom, finurlig og fantasirik
fantasyhistorie.
Medio februar. Kr. 239,-. 9-12 år.

Liv Frohde: Mariahagen
Tre unge jenter får i oppgave å passe på naustet til en slektning. Det blir jentenes
første sommerferie alene, men også første gang de løser en forsvinningssak!
Maria, en ung og godt likt kvinne i bygda, har nemlig forsvunnet sporløst. Alle søk
er for lengst avsluttet og saken er blitt kald idet Sigrid, Leyla og Ingrid snubler over
en sandal i fjæra – det første virkelige sporet etter den savnede. Våre tre heltinner
tviholder på sommeridyllen mens himmelen mørkner over dem. Hvem er det
skumle mannen som holder den savnedes hage vedlike? Og har eks-kjæresten til
Maria noe å skjule?
Medio februar. Kr. 239,-. 9-11 år.

Ingeborg Dybvig: Diamantjakten
Det er moteuka i Paris, og Clara er med fotograf-pappaen sin, som skal ta bilder til
en bok om den kjente norske motedesigneren Mons Meier. Clara og tante Annie
får lov til å snike seg inn under den siste visningen, og det er da det skjer. Det
verdifulle diamantsmykket som Meier har lånt fra en av Frankrikes mest kjente
gullsmeder er borte, og ingen vet hvor det er blitt av. Dette er Ingeborg Dybvigs
fjerde bok om Clara, 13 år, som stadig roter seg borti ting hun egentlig burde
holdt seg unna. Den forrige boka, Nobel-mysteriet, ble nominert til ARKs
barnebokpris 2010, og ble også valgt ut til å være en av Leselystbøkene i 2011.
Ultimo mars. Kr. 239,-. 10-14 år.

Arne Svingen | Henry Bronken (ill.): Sofagrisene
I gata til Helge og Freddy er husene så skjeve at det alltid er snekkere der for å
rette dem opp. Derfor har nesten alle jentene snekkerkjærester. Da den peneste
jenta i gata står i fare for å bli kjæreste med den sleskeste snekkeren av dem alle,
finner Helge og Freddy ut at noe må gjøres. De må få jenta til å bli mer interessert
i dem enn i snekkeren. Og det er kun én måte å gjøre det på: De må bli berømte.
Og det fort!
Ultimo mai. Kr. 199,-. 10-12 år.

Ingeborg Arvola: Carla, min Carla
Inghill er hestegal. Hun ønsker seg en hest mer enn alt i hele verden. Mamma og
pappa gir Inghill en hest til jul, selv om det egentlig bare er bortskjemte
rikmannsunger som har hest! De finner stall i nærheten, og Inghill er verdens
lykkeligste. Men ponnyen Carla er også litt gal, og Inghill klarer ikke helt å styre
henne. En dag går det fryktelig galt! Carla blir skremt, løper ut og sklir på glatta –
og Inghill brekker armen. Da hjelper det ikke at de tøffe ungdomsskoleidiotene
egentlig er litt redde for henne, at hun har to venninner som er nestenbestevenninner og en halvt indisk kamerat som hun egenhendig har integrert. Det
er bare Carla som gjelder – og hun må selges!
Ultimo mars. Kr. 239,-. 10-12 år.
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Morten Hovland: Stikk! | DEBUTANT
Stikk! handler om å tørre å stole på kjærligheten til seg selv og andre.
Molly er tolv år og i ferd med å flytte inn hos nye fosterforeldre. Hun har bodd i
flere fosterhjem tidligere, men det har aldri gått særlig bra. Molly vet at dette er
hennes siste sjanse, og hun ønsker å gjøre alt for at det skal lykkes denne gangen.
Men fortiden hennes vender stadig tilbake og gjør det vanskeligere enn hun
trodde å starte på nytt med ny familie, nye venner og ny skole. Boka er basert på
en tv-serie som ble sendt på NRK høsten 2011, og utkommer samtidig som
dvd’en. Kommer også som lydbok.
Ultimo januar. Kr. 279,-. 10-14 år.

Cornelia Funke: Spøkelsesridderen (arb.tit.)
Jon Whitcroft har det vanskelig. Moren og hennes nye kjæreste sender ham av
gårde til en internatskole i Salisbury. Høljeregn, mørke murer, skumle korridorer,
fremmede ansikter og et rom som han må dele med en annen elev. Alt dette er
det Jon minst behøver å bekymre seg for. Den sjette natten hans på kostskolen,
ser han plutselig tre spøkelser utenfor vinduet sitt. De stirrer opp på ham.
Heldigvis er det noen i Salisbury som kan ett og annet om spøkelser. En roman
som oser av overskudd og humør. Gjennomillustrert.
Medio mai. Kr. 299,-. Fra 9 år.

Grafiske romaner:
Øyvind Holen | Mikael Noguchi (ill.): Drabant vol. 1
Han kaller seg Deks og har nettopp flyttet til Grorud sammen med moren etter
skilsmissen. Året er 1994, og drabantbyen preges av tagging, narkotika og ungdom
som henger på senteret. Deks stifter etter hvert bekjentskap med Camilla, som er
kjæresten til Senc alias Victor som verken går på skole eller jobber. Han selger dop
og tagger om natten. Det utvikler seg til et trekantdrama som bare venter på å bli
avslørt. Problemene blir ikke mindre for Deks da plutselig noe stoff også er
kommet på avveier, og eierne er skumle typer som ville gjøre alt for å få orden i
regnskapet sitt. Drabant 1 er første del i en serie korte grafiske romaner eller
album i farger om en brutal og heftig oppvekst i Oslos suburbia. Øyvind Holen og
Mikael Noguchi har tidligere samarbeidet om bøkene Hiphop og Hip-Hop leseløve.
Dette er deres første skjønnlitterære verk.
Ultimo april. Kr. 199,-. Fra 13 år.

Norske ungdomsromaner:
Synne Lea: Leo og Mei | DEBUTANT
Fortellingen om Leo og Mei er en historie om et spesielt vennskap som blir satt på
store prøver. Et vennskap som må og skal være sterkere enn alt, og som kanskje
klarer det. Leo og Mei er en smertefull, men samtidig fortrøstningsfull roman,
skrevet i et særegent, sikkert og poetisk språk.
Medio mars. Kr. 279,-. 11-16 år.

7

Sanne Mathiassen: Dagene før mai | DEBUTANT
Handlingen i Dagene før mai er lagt til en liten bygd i Nord-Norge, der en ung
jente sliter med å bearbeide sorgen og tomheten etter at faren er savnet etter en
båtulykke. Moren er fjern av sorg, og kjæresten har sveket henne. I denne
stilistisk stramt komponerte kortromanen blandes det absurde med det realistiske
og skaper en helt spesiell atmosfære.
Primo februar. Kr. 249,-. 14-20 år.

Nina Vogt-Østli: Min tid kommer | DEBUTANT
Hans Petter lever en skyggetilværelse. Han er skolens store mobbeoffer. Moren
forstår ham ikke. Faren vil ha minst mulig å gjøre med ham. Han har ingen venner,
ingen å betro seg til. Og hatet vokser i ham. Men en dag kommer han i kontakt
med en jente på nettet. Hun lider tydeligvis av tvangstanker og bor etter alt å
dømme på institusjon – for denne Fera påstår at hun kontakter Hans Petter fra
framtiden. Likevel finner Hans Petter sin første gode venn i henne. Tilfeldigheter
og desperasjon gjør at Hans Petter sakte, men sikkert vinner over mobberne. Han
får overtaket på læreren han hater. Han er i ferd med å bli en virkelig vinner. Da
kommer bomben. Fera kan bevise at hun virkelig kontakter Hans Petter fra
fremtiden. Og hun kan fortelle at han er på vei til å bli langt mer enn en vinner –
hans skjebne er å bli en despot som truer hele menneskehetens eksistens. Min tid
kommer er en uhyggelig fortelling om et ungt menneskes utvikling mot rendyrket
ondskap, en fortelling som har fått utilsiktet aktualitet.
Medio mars. Kr. 279,-. Fra 13 år.

Anne Ch. Østby: Tegn
Tegn er en kollektivroman hvor vi møter litt rare Espen som hører stemmer, hans
søster Sofie som vi kysse Jonna, og Sofies venninne Julie, som sliter med skadet
kne og er forelsket i treneren. Boka handler om det å være syk i foten eller i
hodet. Om hvordan vi reagerer når det skjer uventede ting med folk rundt oss, og
om hva vi velger å gjøre. For er det egentlig min sak?
Primo februar. Kr. 279,-. Fra 12-18 år.

Siv Wyller: Hockeysveis fører til dårlige rim (arb.tit.) | DEBUTANT
Debutant Siw Wyller er et stort komisk talent. Hennes første bok handler om den
forelskete frisøren Lazze som klipper hockeysveis på alle i byen. Lazze er byens
store helt, dansebandentusiast og sjarmør som gjerne snakker i rim. Og han er på
vei til å få den vakre jenta Gunn. Men han har problemer. Når Lazze er nervøs, blir
nemlig rimene hans stygge og krenkende. Populariteten begynner dessuten å gå
til hodet på ham. Til slutt er Lazze i ferd med å miste Gunn til byens prest.
Hockeysveisen er et døende fenomen. Og småbyen truer med å vende ham
ryggen. Men Lazze vet råd: Han søker hjelp hos dansebandkongen Lasse Stefans.
Hockeysveis fører til dårlige rim er en absurd og lattervekkende undersøkelse av
småbymentalitet, dårlig smak og dansbare melodier. En bok som er kort ved øra
og lang i nakken.
Ultimo mars. Kr. 299,-. 12-15 år.
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Simon Stranger: Verdensredderne
Ny, frittstående bok om Emilie, som vi kjenner til fra Strangers forrige
ungdomsbok, Barsakh. Denne gangen blir Emilie involvert i en
ungdomsaksjonsgruppe som kaller seg Verdensredderne. Aksjonsgruppa består av
ungdom på Emilies alder og litt eldre, og markerer bl.a. sin motstand mot
barnearbeid, dyremishandling etc. Fra ganske uskyldige aksjoner i starten utvikler
det seg til å bli stadig mer avansert – og risikabelt. Verdensredderne er en politisk
spenningsroman for ungdom.
Primo mars. Kr. 279,-. 11-16 år.

Linde Hagerup: Var det det det var
Tredje og siste bok om Billie og vennene hennes, på starten av 1980-tallet.
Det er om å gjøre å miste uskylden. Og bevare gamle vennskap, på nye
måter. Linde Hagerup skriver treffende, frekt, overraskende, morsomt og sårt
om pubertet og identitet, mot et politisk radikalt bakgrunnsteppe fra 80tallet. Med denne avsluttende boka har hun skrevet en ungdomstrilogi av høy
litterær kvalitet.

Ultimo januar. Kr. 279,-. 12-18 år.

Oversatte ungdomsromaner og crossover:
Mikael Niemi: Bomb dem!
Hovedpersonen i Mikael Niemis "Sturm und Drang-roman" er 16 år og går på
videregående. Han deler klassekameratene sine inn i Dritter og Idioter. Drittene
får servert livet på sølvfat og har foreldre som passer på at alt går bra. Idiotene
vet at Drittene alltid kommer til å vinne, men finner seg i det og vil bare være alle
til lags. Vår mann er langt fra noen Dritt, og han er også fast bestemt på ikke å bli
en Idiot. Men betyr det at han vil bombe skolen tilbake til steinalderen? Boka er
inspirert av de finske skolemassakrene, og er i kjølvannet av vår egen tragedie 22.
juli svært aktuell og engasjerende lesning.
Ultimo mai. Kr. 279,-. 12-15 år.

Pittacus Lore: Arven fra Lorien 2. De siste seks
«De tok Nummer En I Malaysia. Nummer To i England. Og Nummer Tre i Kenya.
De prøvde å ta Nummer Fire i Ohio, men mislyktes. Jeg er Nummer Sju. En av de
seks som fortsatt er i live. Og jeg er klar til å sloss.» Dette er oppfølgeren til den
roste Jeg er nummer fire i den spennende science fiction-serien Arven fra Lorien.
9 utenomjordiske tenåringer og vokterne deres kommer til jorden etter at
planeten deres ble invadert av onde krefter.
Medio mars. Kr. 299,-. 14-18 år.

9

Michael Morpurgo: War Horse. Krigshesten.
En gripende og uforglemmelig klassiker om mot og sterke bånd. Vi befinner oss på
slagmarkene under den første verdenskrig. Det er et dødelig kaos som råder ved
fronten. Krigshesten Joey blir vitne til kampenes grusomme realiteter både fra
engelsk og tysk side. Han blir beskutt av artilleri og opplever at rytterne hans faller
for krigens kuler. Men historien som fortelles, handler også om ekte vennskap
som overlever krigens aller tyngste prøvelser. Joey kommer nært menneskets
beste og verste sider. På sin helt spesielle måte erfarer han krigens grusomhet og
fredens skjønnhet. Dette er hans historie. Boka er filmatisert av Steven Spielberg
og har norsk premiere 3. februar 2012.
Ultimo januar. Kr. 149,- (heftet utgave). 10-18 år.

Norske faktabøker:
Dag O. Hessen | Rune Markhus (ill.): Hvor kommer jeg fra?
En faktabok i bildebok-form. Barn stiller mange spørsmål, noen er enklere å svare
på enn andre. En jente som en kveld skal legge seg spør pappaen sin: «Hvor
kommer jeg fra?» Pappaen forklarer at «du kommer jo fra magen til mamma, det
har vi snakket om før.» «Men før det?» «Da var du bare et lite frø.» Så forteller
faren om forplantning. «Men før det?» «Mamma kom fra mormor og morfar.»
«Men før det?» Faren forteller om oldemor, og hennes mor osv. «Men før det?»
spør jenta. Dermed tas vi tilbake til våre ape-stamfedre, og lengre og lengre
tilbake i evolusjonsutviklingen. Men det stopper ikke der – for hva var det som var
før det? En original og ambisiøs bildebok som formidler et av våre største
eksistensielle spørsmål for de aller yngste. En spennende og fascinerende reise
tilbake i tid, og inn i kjernen av vår egen eksistens. Boka er rikt illustrert med
fantastiske illustrasjoner av Rune Markhus.
Medio mai. Kr. 249,-. 3-6 år.

Lena Jensen | Rui Tenreiro (ill.): Verdens første ballongferd |
DEBUTANT
En kveld i november 1782 får franskmannen Joseph Montgolfier en idé, etter å ha
sett en liten papirpose bli virvlet opp av den varme luften i peisen. Hvis en liten
pose kan lette med varmluft, må vel en stor pose kunne gjøre det samme?
Kanskje en pose stor nok til å frakte mennesker? Sammen med broren Étienne går
han igang med forsøk og eksperimentering. Dette kommer snart Det Kongelige
Vitenskapsakademiet i Paris for øre. De vil ha seg frabedt at to simple sønner av
en papirfabrikkeier skal ta æren for noe de selv forgjeves har forsøkt å få til i flere
år, og snart er et kappløp i gang. Et kappløp som skal komme til å inkludere både
Ludvig XVI, Marie-Antoinette samt ei and, en hane og en sau.
Ultimo mai. Kr. 259,-. Fra 6-10 år.

Annette Münch, Anne Merete Rodem, Hanne Eide Andersen |
Philip Hauglin (ill): Kampsport
I denne faktaboka om kampsport presenteres leseren for de mange retningene og
stilartene på en lett og inspirerende måte. Det er også intervjuer med kjente
utøvere og morsomme fakta og illustrasjoner, i tillegg til flotte fotografier fra
kampsportmiljøet. Dette er både et oppslagsverk og en inspirasjonsbok for både
nye og erfarne utøvere. Annette Münch og Anne Merete Rodem er begge selv
kampsportutøvere.
Primo februar. Kr. 279,-. 12-16 år.
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Siri E. Mohr | Jan-Kåre Øien (ill.): Los-Reinerts verden
Los-Reinert bor på en øy sammen med mor, far, farfar og katten Martini. Det er
kommet syv bøker om ham. Far og farfar er fiskere og farfar lærer Los-Reinert om
sjø og båter og om livet langs kysten, både nå og før i tiden. I denne boka er
faktaopplysninger fra alle de tidligere bøkene samlet. Vi får høre om forskjellige
slags båter, slike som brukes nå og historiske båter, om fyr, sjømerker og knuter.
Her er også stoff om dyr og planter i sjøen, sjøfugl, rekefiske, annen slags fiske,
ting som finnes på stranden, vekster og tang, maneter, blomster og trær og mye
annet. Dette er blitt en flott oppslagsbok om livet langs kysten, rikt illustrert av
Jan-Kåre Øien.
Ultimo juni. Kr. 249,-. 6-12 år.

Oversatte faktabøker:
Brian Selznick: Hugo Cabret. Filmboken
Filmen Hugo, basert og tett knyttet opp til den prisbelønte bokskatten
Oppfinnelsen av Hugo Cabret og regissert av Martin Scorsese, har norsk premiere
mars 2012. I denne boka viser forfatteren av boka, Brian Selznick, hvordan den ble
omskapt til en storslått familiefilm i 3D. Her finner du fargebilder fra filmen,
intervjuer med rolleinnehaverne på settet og filmteamet, samt interessant
informasjon om filmpioneren George Méliès, og om automaton. Martin Scorsese
har skrevet et essay om filmhistoriens begynnelse.
Ultimo februar. Kr. 249,-. 10-15 år.

Dette er bare et utvalg av alle titlene vi gir ut våren 2012. Utover dette kommer bl.a. flere titler innen de
opplistede bokgruppene og innen serier som Ego (10-12 år) og våre populære leseløver.

Ta kontakt for mer informasjon!
Beste hilsen, Informasjonsavdelingen Cappelen Damm.
Informasjonsansvarlig for barne- og ungdomsbøker:
Turid Oline Hepsø: turid.oline.hepso@cappelendamm.no, tlf.: 21 61 75 84 / 404 91 136.
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