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MAT OG DRIKKE



ITALIA
EN KJÆRLIGHETSERKLÆRING TIL  DETTE VAKRE LANDET 

Velkommen til en smakebit av italiensk mat, 

vin, og folkeliv.

Restaurantsjef og kokk Dag Tjersland på 

restaurant Baltazar i Oslo er en stor Italia-

elsker. Italia elskes fra alle mulige vinkler: 

kunst og kultur, folket, naturen og 

arkitekturen. Den største kjærligheten er 

likevel maten!

Sammen med mat-og vinjournalist Hans 

Petter Uleberg og fotograf Christian Brun 

har han laget den ultimate Italia-boken. Den 

kalles kort og godt Italia, og er en stor, 

omfattende og vakker kjærlighetserklæring 

til dette vidunderlige landet.



PASCAL PÅ NORSK
EN AV VERDENS  BESTE  KONDITORER LAGER S IN  EGEN VRI  PÅ  

BLØTKAKER OG ANDRE  NORSKE  LEKKERIER

Etter mer enn 30 år i Norge har Pascal 

bestemt seg for å gjøre den norske 

bløtkaken mer forførende, formkaken en 

anelse saftigere og rullekaken mindre 

smuldrete.

I Pascal på norsk smelter kremen på tungen, 

mens epler fra Hardanger, rabarbra fra 

hagen og jordbær fra Valldal gir deg syrlighet 

og sødme. Og hvorfor ikke bruke 

vaffeljernet når du steker butterdeigen 

neste gang?

Pascals fantasi og franske finesse møter 

norske tradisjoner og råvarer. Det er 

lettere enn du tror å lage saftige kaker.



PASCAL
DEN ULTIMATE  KAKEB AKEBOKEN FRA EN AV VERDENS  FREMSTE  

KONDITORER

Pascal Dupuy er mannen bak Pascal-

konditoriene i Oslo. Hver eneste dag 

forfører han norske ganer med deilige 

søtsaker. I denne boken kan du lære å lage 

noen av hans bakverk, terter, sjokolader og 

kaker. Det er ikke så vanskelig som du tror!

Boken gir deg også et glimt inn i Pascal-

hverdagen, som foruten baking består av 

matkurs, dyktige medarbeidere, mye 

kreativitet og en liten porsjon internasjonal 

berømmelse.

Bon appétit!



RESTEKJÆRLIGHET
OM Å TA VARE  PÅ  RESTENE  FRA I  GÅR T IL  NOE VELSMAKENDE I  

DAG.

Denne boka handler om å gjenskape 

restene fra i går til noe nytt og velsmakende 

i dag. Den er en guide til hva du kan få ut av 

et måltid. Det er på tide å bruke opp det 

som er igjen i boksen, flasken, pakken, posen 

og glasset! Hvorfor er vi så dårlige på å 

bruke opp restene våre? Er det latskap? Er 

vi for bortskjemte? Eller mangler vi fantasi, 

inspirasjon og kunnskap?

Alt dette kan denne boka bøte på. 

Restekjærlighet er proppfull av originale så 

vel som tradisjonelle oppskrifter. Her kan 

unge, gamle og middelaldrende gyve løs. 

Kvinner og menn, gutter og jenter. 

Oppskriftene er ikke vanskelige, og maten 

er KJEMPEGOD.



RIESLING
EN SMAKFULL  RE ISE  I  ET  AV DE  FLOTTESTE  V INDISTR IKTER I  

VERDEN

Ingen annen drue er mer matvennlig enn 

riesling! Syrestram, sødmefull, frisk og 

kompleks. Ingen annen drue kan skilte med 

samme tydelighet, nerve og sjel som riesling. 

Walter Kieliger (sjef ved Frognerseteren 

restaurant), Merete Bø (vinekspert i Dagens 

Næringsliv) og fotograf Sune Eriksen har 

laget denne boken.

De tar oss med på en reise i fem av 

Tysklands mest kjente vindistrikter: Mosel, 

Rheingau, Rheinhessen, Pfalz og Nahe. Og 

best av alt; Walters velsmakende retter med 

vinanbefalinger fra Merete.



STIANSEN TIL HVERDAGS
KÅRET TIL NORGES NEST BESTE KOKEBOK

Selv en verdensmester i kokkekunst lager 

hverdagsmat og har et normalt kjøkken i et 

vanlig hus. Bent Stiansen inviterer deg i 

Stiansen til hverdags hjem til sin egen 

kjøkkenbenk, og gir deg oppskriftene på 

sine aller beste hverdagsretter, inkludert 

noen aldeles vidunderlige 

familiehemmeligheter.

I tillegg får du en mengde gode tips om 

matlaging, råvarer, utstyr og innredning, slik 

at du raskt kan lage enkle og velsmakende 

retter i et praktisk kjøkken. Stiansen til 

hverdags er fremfor alt en sjenerøs matbok. 

Uunnværlig for alle som setter pris på 

kvalitetsmat i hverdagen.



STIANSEN I BOKS
DEN PERFEKTE  GAVE  T IL  VERTSKAP, NYB AKTE  HUS - ELLER 

HYTTEE IERE  OG ALLE  ANDRE

• Den perfekte gaveeske. Til jul, bursdag, 

som gave ved hyttebesøk eller 

venninnepresent.

• Noen av Stiansens beste retter samlet i 

fire bøker i en eske:

• Fisk og skalldyr

• Kjøtt og fjærkre 

• Desserter

• Småretter



ØL MED KNIV OG GAFFEL
KORT OG GODT DEN BESTE MAT OG ØLBOKA I  MARKEDET

• Denne boken er en guide til øl og mat. 

Forfatter Sigrid Strætkvern er 

lidenskapelig opptatt av øl, et område hun 

har jobbet med i over 20 år. Hun har 

lenge savnet litteratur som omhandler 

kombinasjonen øl og mat. Derfor har hun 

skrevet denne boken med tittelen Øl med 

kniv og gaffel – det handler om smak.

• Øl med kniv og gaffel er både en kokebok 

og en kosebok. Boken gir en innføring i 

ulike øltyper, smaking og servering samt 

hvordan vi kan matche øl og mat. Den 

omfatter også et rikt utvalg av oppskrifter 

med øl i maten, hvor hver rett følges av 

drikketips fra butikk og vinmonopol.



SPIS DEG BEST
MAT FOR DEG SOM SKAL UT PÅ STORE STYRKEPRØVER 

Du trener knallhardt på høstmørke 

skogstier. Du legger utallige mil bak deg på 

sykkelsetet. Du har sikkert også svettet deg 

gjennom de fleste skiløypene i marka. For 

neste mål er Birken, Styrkeprøven eller 

New York-maraton. Du føler deg godt 

forberedt. Men hva med det du spiser – har 

du tenkt på det?

Resultatene dine – både på trening og i 

konkurranser – kan forbedres betraktelig 

hvis du lærer deg noen gode matvaner. Det 

handler om mat før, under og etter trening 

og konkurranser, men det handler like mye 

om hverdagsmaten. Og det handler om 

karbohydrater. Mye karbohydrater.



BRINGEBÆRLANDET
BOKEN SOM GIR DEG SMAKEN AV NORSK SOMMER

Velkommen til Bringebærlandet – dette er 

boka for alle som er glad i bringebær. De 

lyse og svale somrene her i nord gjør at 

bærene blir søtere og mer smakfulle enn 

noe annet sted.

I denne boka får du en rekke herlige 

oppskrifter med bringebær. Til safting, 

sylting, desserter, kaker, smothies, is, tilbehør 

og godteri. I tillegg møter du bringebær som 

du aldri har møtt dem før – i salater og 

hovedretter! Dette er en helt ny måte å 

anvende de velsmakende norske 

bringebærene på. Med på kjøpet får du en 

rekke gode mattips og kuriosa samt 

dyrketips. 



NATUR OG MILJØ



NATUREN SVIKTER ALDRI
EN VAKKER GAVEBOK T IL  ALLE  SOM V IL  TA  VARE  PÅ  NATUREN

• Rik og raus omgir naturen oss, det er 

bare å åpne døra. Eller en god bok. Den 

norske litteraturarven kan knapt tenkes 

uten naturen som bærebjelke, som 

bakteppe eller som integrert i tekstveven.

• Naturen er vårt hovedmotiv og tema. 

Ikke som slagord og opprop. Vi har gått til 

noen av dem som er best til å formidle 

innsikt om naturen og livsgrunnlaget vårt, 

som to sider av samme sak. Et tredvetalls  

skrivende aktører i offentligheten har 

bidratt, i samspill med noen av våre 

fremragende naturfotografer.



FOLKETS KLIMADUGNAD
BOKA FOR ALLE  SOM ØNSKER Å  B IDRA I  VÅR T IDS  STØRSTE  

UTFORDRING

• Det nytter ikke å snakke det vekk lenger. 

Klimaendringene er her, og vi må handle 

mens vi kan. Derfor gir vi ut denne boka. 

Vi ønsker å vise at det er mange som er i 

gang med å gi sine bidrag. Unge og gamle, 

vanlige folk, forskere, politikere og 

næringslivsledere.

• Det blir ofte sagt «Hva kan jeg bidra med 

når vi har så mange store forurensere?» 

Vi vil sette mot i folk ved å fortelle 

hvordan du selv kan bidra. Og det er 

faktisk ikke så vanskelig. Boka er fylt av en 

mengde råd og tips. 



Å LYTTE TIL HAKKESPETTER
EN VAKKER OG RØRENDE BOK OM NATURENS  

«HEAL ING POWER»

Denne boka handler om naturens helende 

krefter. Om energien og gleden du kan finne 

der! Vår samtid legger stort press på 

enkeltindividet. Stadig flere mennesker sliter. 

Mange har angst, uro og depresjoner. Mer 

enn noen gang trenger vi å finne ro − få 

fokus og feste. I denne boka får du 

inspirasjon og ideer til hvordan naturen kan 

hjelpe deg til nettopp det.

Vi møter en håndfull mennesker som har 

delt sine historier og naturopplevelser med 

forfatter Ruth Lillegraven. Det er pasienter 

ved Modum Bad som har hatt, og delvis har, 

et strevsomt liv. På ulike vis har de opplevd 

naturen som avgjørende for å stå i livet.



HISTORIE OG BIOGRAFIER



RÅSKAPENS EUROPA
KRIGEN I  EUROPA VAR ABSOLUTT IKKE  SLUTT MED 

FREDEN I  1945  

Andre verdenskrig etterlot et Europa i kaos. Hele 

byer var blitt rasert, landskap fullstendig ødelagt, 

mer enn 35 millioner mennesker drept.

Keith Lowe beskriver den hemningsløse volden der 

store deler av befolkningen fra øst til vest i Europa 

opplevde at krigen slett ikke var over. Det handler 

om hat, hevn, og moralsk forfall. En grusomhetens 

Europa vi ikke har lest om i lærebøker og 

gjennomgående ikke har vært noe tema.

Sagt om Råskapens Europa:

A superb and immensely important book.

The Washington Post



KINAS SKJULTE PRINSER
ET SPENNENDE BL IKK INN I  MIDTENS R IKE

• De siste 20 årene har Kinas 

kommunistparti tatt æren for å ”løfte 

flere hundre millioner mennesker ut av 

fattigdom”. Samtidig forsøker partiet å 

skjule det faktum at mange av dets egne 

ledere er blitt milliardærer. Hele 70 

prosent av verdiene i landet eies i dag av 

0,4 prosent av befolkningen. På Forbes’ 

lister over verdens rikeste mennesker 

finner vi Kinas ”røde kapitalister” –

sønner og døtre av landets 

kommunistiske pionerer. Det er disse 

som har fått kallenavnet ”prinser”.



13 DAGER SOM RYSTET VERDEN
DAGER SOM ALDRI  V IL  BL I  GLEMT

Det er vel 50 år siden Cubakrisen, kanskje 

den verste krisen verden har opplevd etter 

andre verdenskrig. I den anledning gjenutgir 

vi Robert Kennedys 13 dager som rystet 

verden.

”Den blytunge uhyggen fra Cuba-krisen i 

oktober 1962 har vendt tilbake hver gang 

jeg har kommet over nye detaljer om hvor 

nær kanten av stupet verden og vi var. Ikke 

med fornyet styrke, for selv så drastiske 

minner som disse, blekner litt, lykkeligvis. 

Men igjen og igjen med den samme, 

overveldende konklusjonen: Det var enda 

farligere, mye, mye farligere, enn vi ante.”

Per Egil Hegge i innledningen til boken



MELLOM PLIKT OG LYST
NORSKE STATSMINISTERE

«STATSMINISTER ER  BEDRE  Å  HA VÆRT ENN Å  VÆRE»  , 

K .WILLOCH

• Denne boken handler om våre 

statsministre fra 1873 og fram til i dag.  Vi 

begynner med den første norske 

statsminister med sete i Oslo – Frederik 

Stang, og ender opp med Jens 

Stoltenberg. 

• Gjennom de 34 portrettene får vi 

samtidig et innblikk i parlamentarismens 

utvikling i Norge og ser hvordan selve 

statsministerrollen har endret seg over 

tid.  

• Eller som Kåre Willoch så treffende sier 

det; Statsminister er bedre å ha vært enn 

å være.



IDAS DANS
E N  AV  F O R L AG E T S  B E S TSEL GER E . E N  VA K KER  B O K  O M  

K J Æ R L I GH E T  O G  D Ø D

Idas dans er noe så sjeldent som en vakker 

bok om sykdom og død. Men mest av alt 

handler den om kjærligheten til livet. Dette 

er fortellingen om sterke, glade Ida, som 18 

år gammel rammes av leukemi. Hun bruker 

14 måneder på å forlate livet. Gunnhild, Idas 

mor, fulgte datteren sin hele veien. Hun 

lovet henne å skrive denne boken.

Jon Magnus, forfatter av Veien til Karlsvogna, 

sier følgende om Idas dans: ”Jeg har lest 

mange personlige beretninger om sykdom, 

sjelesmerte og død. Dette er den vakreste 

av dem alle. Det ble mange tårer underveis, 

men forunderlig nok var det gode tårer.



KORS PÅ HALSEN
EN VIKTIG BOK OM SELVSKADING

Her forteller Ida Storms to søstre 

fra familiens opplevelser av Ida 

siden hun var ti år gammel. Det er 

en varm, naken og ærlig beretning 

om sykdom, smerte, nærhet og håp. 

I dag, fem år senere, ser vi hvordan 

Idas historie får oppmerksomhet 

gjennom dokumentarfilmen «Idas 

dagbok» (Indiefilm). Bok og film 

finner sin plass i en høyst aktuell og 

svært vesentlig debatt om psykisk 

sykdom i Norge.



ANDRE VERDENSKRIG



BERLIN I KRIG
HVORDAN VAR DET Å LEVE I  BERL IN MELLOM 1939 OG 

1945?

Mye er skrevet om andre verdenskrig. Men 

vi vet fortsatt lite om hvordan tyskere flest 

hadde det i sin hverdag. Hvordan var det å 

leve i Berlin fra 1939–45? Hvordan forholdt 

man seg til diktaturet, og hvilke utfordringer 

og dilemmaer skapte det for den enkelte 

borger?

Roger Moorhouse gir stemme til 

menneskene og det de måtte gjennom av 

lidelse og nød i disse årene. Samtidig får vi 

et innblikk i hvordan berlinerne maktet å 

utvise omtanke i det som etter hvert skulle 

vise seg å bli et hverdagshelvete. Boka 

inneholder helt ny informasjon om livet de 

levde.



STILLEHAVSKRIGEN – THE PACIFIC
BOKEN B AK TV-SER IEN T IL  STEVEN SP IELBERG OG TOM HANKS

Historikeren Hugh Ambrose utdyper i 

denne boken HBOs miniserie The Pacific, 

produsert av Steven Spielberg, Tom Hanks 

og Gary Goetzman, produsentene bak The 

Band of Brothers, gjennom en 

førstehåndsberetning om soldatenes 

odyssé.

Hovedpersonene, Austin Shofner, Vernon 

Micheel, Eugene Sledge og John Basilone, 

deltok alle i kampene i det enorme 

stillehavsområdet under andre verdenskrig. 

Boken støtter seg til militærarkiver som 

tidligere ikke har vært tilgjengelige, samt 

brev, dagbøker, memoarer, fotografier og 

intervjuer.



DET VAR HER DET SKJEDDE
OSLO UNDER ANDRE VERDENSKRIG

REFERANSEVERKET OM HENDELSENE I  OSLO UNDER 
ANDRE  VERDENSKRIG

Det første som slår en når man har denne 

boka i hendene, er: Hvorfor har ingen tenkt 

på dette før? Oslo var i sentrum for svært 

mye av det som skjedde i Norge 1940–45. 

Ottar Samuelsen har grepet tak i datoer og 

steder som har risset seg inn i Norges 

krigshistorie. I historisk presens gir han 

teksten liv og drama, kombinert med de 

viktigste fakta. I det store og hele er 

innholdet kjent fra ulike fagbøker og fra 

sentrale aktørers fortellinger. Det er de 

dokumenterbare hendelser i kombinasjon 

med kjente og mindre kjente adresser i 

Oslo – billedlagt med både historiske og 

nye bilder – som er forfatterens grep.



REDD GULLET!
DEN SPENNENDE BERETNINGEN OM REDNINGEN AV DEN 

NORSKE  GULLBEHOLDINGEN

9. april 1940 klokken to på ettermiddagen 

marsjerer tyske tropper inn i Oslo. En halv 

time tidligere kjører den siste av 26 

lastebiler fra Norges Bank lastet med gull. Vi 

følger den farefulle ferden, via Lillehammer 

til Åndalsnes, hvor deler av gullet blir lastet 

om bord på HMS Galatea. 

Derfra går ferden til Molde, der 

mesteparten av gullet under intenst 

bombardement av tyske Luftwaffe lastes om 

bord i den engelske destroyeren Glasgow. 

Resten av gullet sendes med norske 

fiskeskøyter til Tromsø.

Engelskmannen Robert Pearson har skildret 

denne viktige hendelsen i norsk 

okkupasjonshistorie.



DEN UKUELIGE
EN AV DE  UTROLIGSTE  OVERLEVELSESHISTORIER  FRA 

ANDRE  VERDENSKRIG

Dette er en historie om mot, 

oppfinnsomhet og håp. Boken handler om 

Louis Zamperini (f. 1917) fra California, en 

ustyrlig, småkriminell gutt som ble en ung 

og lovende idrettsstjerne i USA. 

I 1936 deltok han i Olympiaden i Berlin. 

Han løp siste runde av 5000-meteren så 

fort at Hitler kalte ham opp til seg på 

tribunen. 

Etter Pearl Harbor ble Louie innrullert i 

flyvåpenet. En dag styrter han i Stillehavet. 

Tre overlever. I førtisju grufulle døgn driver 

de omkring på en redningsflåte. Så kommer 

det de tror er redningen, allierte fly. Men de 

tar feil. Det er fienden.



REISE- OG TURISTBØKER



DAGER OG NETTER I PARIS
KETIL  B JØRNSTADS PERSONLIGE  T IPS  FRA EN AV 

VERDENS VAKRESTE  BYER

”Jeg ønsker å bringe leseren inn i de samme 

gater, hus, steder, og stemninger som jeg 

selv stadig fascineres av. De historiene som 

er mest levende for meg, er de jeg ønsker å 

fortelle videre. Og de stedene jeg liker best, 

vil jeg tipse leseren om.” Ketil Bjørnstad i 

boka.

Bjørnstad gir en høyst personlig skildring av 

Paris, slik han har opplevd verdensbyen 

siden han første gang kom hit i 1969. Han 

vandrer gatelangs og skriver både om 

steder han har vært og mennesker han har 

møtt, om Paris i gamle dager og om Paris i 

dag. Han kjenner byen ut og inn og har 

bodd her fra 1996 til 1998.



MITT TREDJE SPANIA
KNUT FALDB AKKENS  ANDALUCIA

I denne boken tar Faldbakken oss med langt 

bak Spanias turistfasade. Til Andalucía i Sør-

Spania. Han viser oss det landskapet, de 

menneskene og det miljøet han er blitt så 

glad i. Dette er en sterkt personlig, litterær 

reiseskildring – et supplement til de 

tradisjonelle reiseguidene.

”Virkelig å reise betyr å utsette seg for det 

uforutsette, å teste sin tilpasningsevne, sitt 

pågangsmot og sin utholdenhet”, skriver 

Faldbakken.



LONDON
EN BOK OM VERDENSMETROPOLEN BYENS  INNBYGGERE  KUNNE 

SKREVET

Jeg er forelsket! I London. Det må jeg jo 

være, for hvordan skal jeg ellers forklare at 

jeg synes det er litt pirrende og spennende 

å oppleve severe delays på Piccadilly-linjen 

en torsdag morgen når jeg skal bytte linje 

på King’s Cross-stasjonen, som er så 

trafikkert at det hver dag passerer flere 

mennesker her enn gjennom Heathrow 

Airport. 

At jeg synes det er artig at det er møkkete i 

gatene og mer rotete enn i vakre 

København. Når jeg blir opphisset av å 

befinne meg på den beryktede Victoria 

Station en mandag morgen i den verste 

rushtiden. Det må være kjærlighet. 

Utdrag fra Kasper Holtens introduksjon



BERLIN
VERDENS MEST SPENNENDE HOVEDSTAD?

Brandenburger Tor! Her ved de prøyssiske 

kongenes gamle byport begynner historien 

om Berlin. Hit må alle, for å toppe sitt 

besøk i det gjenforente Tysklands 

hovedstad.

Seiersgudinnen, som med tømmene i den 

ene hånden og rytterfanen med jernkors og 

riksørn i den andre styrer sin firspente 

stridsvogn over de seks doriske søylene, er 

et syn verdt. Hit har Fredrik den store, 

Napoleon, Hitler og Stalin – til noens 

begeistring og andres beskjemmelse – dratt 

gjennom byporten i triumf. Brandeburger 

Tor maner fram bilder av tyske, europeiske 

og globale skjebnetimer, som innledet eller 

avsluttet betydningsfulle epoker og kriger.»

Sitat fra Peter Tuvalds essay «Nazismen –

sporene etter det tredje riket».



PÅ SPORET AV NORGE/ LOST IN NORWAY
EN PRAKTFULL REISE  I  LANDET VÅRT

Lost in Norway er en fotobok hvor norsk 

landskap brettes ut i all sin prakt. 

Bokens bærebjelke er fantastiske 

naturfotografier av Per Eide. Her fråtses det 

i den vakreste natur vårt fotogene land har 

å by på, særpreget og årvåkent fotografert 

av en fotograf som særlig vet å fange lyset i 

landskapet. 

Lost in Norway, eller På sporet av Norge som 

boken heter på norsk, finnes også i følgende 

språkversjoner:

Engelsk,  Tysk, Spansk og Italiensk



NORGES HISTORIE
BOKEN FOR ALLE  SOM V IL  FÅ  ET  INSTANT INNBL IKK 

I  VÅR H ISTORIE

NORGES HISTORIE – Fra istid til i dag er 

skrevet for alle som vil vite mer om dette 

landets historie. 

En rikt illustrert  bok som gir et samlet 

bilde av kultur- og samfunnsutviklingen i 

Norge – helt fra de første menneskene 

tok landet i bruk for nær 12 000 år siden 

og fram til i dag. Kombinasjonen av tekst, 

kart, bilder og billedtekster gir leseren 

variasjon, oversikt og mulighet for 

fordypning.

Alle som prøver å forstå Norge av i dag, 

vil finne denne boken både spennende og 

nyttig. Den finnes også i engelsk og tysk 

utgave:



GAVEBØKER OG GENERELLE 
TITLER



ONA FYR
ET SALG PÅ  160 .000  BØKER S IER  ALT. EN BOK SOM V IL  

LEVE  I  GENERAS JONER

Glem alt du har lest og hørt av utenlandske 

ledelsesteorier og lettvinte suksessoppskrifter. 

Ona fyr er en helnorsk, gjennomprøvd modell for 

hvordan du kan få med deg andre og komme 

videre!

Ingebrigt Steen Jensen er opptatt av hvilken kraft 

som ligger i evnen til å kunne fortelle en god 

historie. Det er Ona fyr i seg selv et levende bevis 

på. Jensens faglige tyngde, motivasjonskraft, skeive 

betraktninger og ikke minst smittende 

entusiasme gjør dette til en bok du aldri har lest 

maken til! Ingebrigt Steen Jensen skriver med 

intensitet, befriende selvironi og betydelig 

kunnskap om hvordan det er mulig å få med seg 

andre og komme videre. Det være seg i bedrifter, 

organisasjoner, korps eller idrettslag. Hans 

motivasjonskraft og entusiasme er sjelden kost!



TYPISK NORSK
EN FANTASTISK BOK OM DET NORSKE SPRÅKET

Typisk norsk er en annerledes språkbok. Den 

lærer oss en masse om språkhistorie, 

grammatikk, stavemåter og skriveregler av 

ymse slag, samtidig som den er forferdelig 

morsom!

Sagt om Typisk norsk:

«Jeg drar med meg mange bøker hjem til 

mine barn, men denne skal jeg prakke på 

dem med god samvittighet. Redaksjonen 

som helhet har laget et utrolig oppkomme 

av sprelsk informasjon om norsk språk.»

Tom Egil Hverven, P2



IDEBOKEN
HVORDAN FÅ  DEN GODE IDE ?

Denne boken bygger på erkjennelsen av at 

gode ideer ikke kommer av seg selv – de 

må lokkes fram. Og for å lokke fram ideer, 

behøves verktøy. De to viktigste heter 

inspirasjon og motivasjon! Hensikten med 

boken er nettopp å inspirere. Her finner du 

historier, anekdoter og forbløffende 

eksempler på menneskers måte å jobbe på. 

Boken inneholder mer enn 60 lettleste og 

inspirerende avsnitt om kreativitet, samt 

sitater fra personer som Albert Einstein og 

IKEAs grunnlegger. Hvert avsnitt avsluttes 

med en øvelse som har til hensikt å 

stimulere din egen kreativitet.

Boken inneholder også 150 hvite ark der du 

kan notere ned egne ideer. 



I HODET PÅ EN ILDSJEL
NOEN HERL IGE  MENNESKEMØTER

Noen mennesker har mer fyr enn andre. De 

smitter, vekker og begeistrer oss. De skaper 

uro og får ting til å skje. Ildsjeler er ikke A-4 

folk. Ildsjeler spør ikke om lov.

Møt AMAL ADEN, FREDERIC HAUGE, 

MARI BOINE, INGEBRIGT STEEN JENSEN, 

ANNE ESKILD, VIDAR BØE, CECILIE 

SKOG, OLE KOPREITAN, SIRI MARTINSEN 

og MORTEN ROSTRUP

Niels Christian Geelmuyden skriver i 

forordet om hva som kjennetegner disse 

ildsjelene: De setter noe på spill. De 

utsetter seg for betydelig risiko. De lever 

for noe annet og større enn seg selv. 



MAGISKE ØYEBLIKK
EN NYDELIG GAVEBOK OM OSLO KONSERTHUS 

«MUSIKK ER EIN MÅTE Å PUSTE PÅ», 

Frode Grytten.

Gjennom 40 år har store artister fra hele 

verden besøkt Oslo Konserthus. Det er det 

blitt mange magiske øyeblikk av. Denne 

boken handler blant annet om noen av 

disse.

Vi presenterer 40 øyeblikk som har beriket 

publikum fra 1977 til i dag. Utvalget er 

subjektivt, men reflekterer noe av bredden 

hos Oslo Konserthus. Fellesnevneren er 

kvalitet.

Boken er en oppsummering av 40 magiske 

år, og gir motivasjon og inspirasjon til å 

skape 40 nye.



ABSOLUTT UUNNVÆRLIG
EN HERL IG M IMREBOK FOR ALLE  OSS  SOM HAR LEVD EN STUND

• Vi møter Espen Thoresen Hværsaagod-

Takkskalduha og moren Eva Thoresen i 

tekst og bilder om saker, ting, 

situasjoner, fenomener, klær, utstyr, 

inventar og mye mer fra de glade 

1950-, 60- og 70-åra! 

• De to profilene tar oss med på en 

ellevill reise bakover i tid. Det setter i 

sving lengsel, nostalgia og ekte glede. 

Men alle mest lattermusklene.

• En absolutt uunnværlig minnebok!



SKJØNNLITTERATUR

Noe er softcover og noe er hardcover 

Men alle har samme pris. KUN KR 69,-



ALLE DØR ALENE
DEN BESTE  BOKEN SOM ER SKREVET OM MOTSTANDEN 

MOT NAZISMEN?

Salgssuksess i Storbritannia, USA, Frankrike, 

Tyskland og Israel. Og Norge. "Noteable 

Book of the Year" og "Best Book/Best 

Fiction Book" en rekke steder. Trykket i 

femte opplag kun 14 dager etter lanseringen 

i Tyskland i mars 2011. 

I Alle dør alene møter vi ekteparet Anne og 

Otto Quangel  som får melding om at deres 

eneste sønn har falt i felttoget mot 

Frankrike i 1940. De bestemmer seg for å ta 

opp kampen mot Hitlers nazityranni ved å 

skrive postkort som advarer mot regimet 

og som oppfordrer befolkningen til å yte 

motstand. De legger ut kortene i 

trappeoppganger og ved kontorer der folk 

ferdes.



LILLE MANN, HVA NÅ?
EN KLASS IKER OM L IVET PÅ  30 -TALLET I  TYSKLAND. L IKE  

AKTUELL  I  DAG.

Det er denne romanen den tyske 

forfatteren Hans Fallada er mest kjent 

for. Den ble skrevet i 1932 og ble i sin 

tid en internasjonal suksess, med 

oversettelser til en rekke språk, 

deriblant norsk.

I romanen gir Fallada oss et bilde av 

økonomiske nedgangstider i Tyskland i 

årene mellom første og andre 

verdenskrig, med fattigdom og 

arbeidsledighet.



DEN USYNLIGE MUREN
EN FANTASTISK OPPVEKSTROMAN. TERNINGKAST 6  I  VG

Harry Bernstein skriver fra sin barndoms 

gate i Lancashire under første verdenskrig. 

Gaten skilte seg ikke nevneverdig ut fra de 

andre i Englands arbeiderstrøk, bortsett fra 

én ting: den usynlige, men nådeløse muren: 

de kristne på den ene siden og jødene på 

den andre.

Den usynlige muren er en rå og 

hjerteskjærende beretning om kampen for 

tilværelsen, om håp, om kjærlighetens 

mange veier, om humorens utallige uttrykk, 

om ømhet blant menneskene – og ikke 

minst om en tid og en verden som 

Bernstein er blant de siste til å kunne 

rapportere fra.



DRØMMEN
EN HERLIG OPPFØLGNING AV DEN USYNLIGE MUREN. 

OGSÅ TIL  TERNINGKAST 6  I  VG

Drømmen er oppfølgeren til den 

selvbiografiske Den usynlige muren som kom 

i 2007, skrevet av den 96 år gamle jødiske 

Harry Bernstein, som sammen med hele 

familien emigrerte fra England til USA like 

etter første verdenskrig. Drømmen er 

selvfølgelig den amerikanske, den om å leve 

i frihet og med rettigheter sterke nok til å 

kunne velge seg et bedre liv. 

«Harry Bernstein skriver på samme tid 

hardt og hjertelig – robust og romantisk. 

Drømmen er like spennende som en 

kriminalroman, like fantastisk som en fabel 

og like gripende som en tragedie. Les denne 

boken.  Alt er sant. Det er ikke til å tro.»

Sindre Hovdenakk, VG



UNBROKEN
F ILMPOCKET I  FORB INDELSE  MED ANGEL INA JOL IE

F ILMATISER ING AV DEN UKUEL IGE  

Dette er en historie om mot, 

oppfinnsomhet og håp. Boken handler om 

Louis Zamperini (f. 1917) fra California, en 

ustyrlig, småkriminell gutt som ble en ung 

og lovende idrettsstjerne i USA. 

I 1936 deltok han i Olympiaden i Berlin. 

Han løp siste runde av 5000-meteren så 

fort at Hitler kalte ham opp til seg på 

tribunen. 

Etter Pearl Harbor ble Louie innrullert i 

flyvåpenet. En dag styrter han i Stillehavet. 

Tre overlever. I førtisju grufulle døgn driver 

de omkring på en redningsflåte. Så kommer 

det de tror er redningen, allierte fly. Men de 

tar feil. Det er fienden.



KVINNEN SOM FALT FRA HIMMELEN
EN SPENNINGSROMAN OM MOTSTANDSKVINNER UNDER 

ANDRE  VERDENSKRIG 

Kvinnen som falt fra himmelen er basert på 

historien om kvinnene i den franske 

avdelingen av SOE (Special Operations 

Executive). Fra mai 1941 til september 1944 

sendte den franske avdelingen av SOE 

trettini kvinner til Frankrike. Tolv av dem ble 

drept i tysk fangenskap, og én døde i 

sykdom på oppdrag. Resten overlevde 

krigen. Deres mot, kløkt, angst og håp får liv 

i denne romanen.

Vår heltinne Marian Sutro er en pur ung 

diplomatdatter, halvt fransk, halvt engelsk. 

Hun er intelligent og utdannet, men ung og 

uerfaren når hun lar seg verve som agent 

for britene i Frankrike.



GLASSROMMET
EN ROMAN SOM HAR FÅTT FLOTTE  ANMELDELSER OVER HELE  

VERDEN OG VÆRT F INAL IST  T IL  BOOKERPRISEN

Handlingen i Glassrommet er lagt til en 

tsjekkisk by på 1930-tallet. Vi blir kjent med 

ekteparet Viktor og Liesel, som lever et 

dekadent og lystig liv. De bor i et 

spesialdesignet hus. Her er bare rette 

vinkler, blanke flater og en mengde lys.

Men hvordan ser det etter hvert ut utenfor 

disse glassveggene? Nazismen har begynt å 

røre på seg, og det skal få følger for huset 

med den jødiske familien og kretsen deres. 

Og etter hvert for hele verden.

Glassrommet er en dypt humanistisk roman, 

som i form demonstrerer sitt tema og 

anliggende.


