
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Til de voksne  

 
Forfatter: Linn Skåber  
ISBN: 978-82-93551-80-5 

Innbundet kr 399,-  

Utgivelse: august 2020 

 

 

 

 

         

                            

Linn Skåber og Lisa Aisato er tilbake – 
denne gangen med en bok til de voksne.  

Å være voksen er å slippe ungdomstidens kaos, stå 
støtt i seg selv, ha økonomisk frihet og råderett 
over eget liv. Det er også ansvar, logistikk og 
ufrihet. Greier vi å holde fast på hvem vi er og 
beholde gleden over og nysgjerrigheten på livet?  

I denne boken har Linn Skåber brukt sine egne og 
andres erfaringer og historier. Hun skriver om lyst 
og begjær, om ensomhet, rynker og 
treningshysteri, bekymring for barna, samlivsbrudd  
og det å bli eldre og lukter vi aldri glemmer.  

I likhet med i Til Ungdommen har hun brukt 
materialet til å skrive fiktive monologer der hun 
forsøker å si noe om denne store delen av livet.  

Kjennetegnet for alle de små historiene – 
monologene – er at man kjenner seg igjen. 
Temaene berører alle. Tekstene er skrevet i en lett 
og morsom form, men i kjent Skåber-stil, skinner 
alvoret igjennom.  

Boken er nydelig illustrert av Lisa Aisato.  

 

Linn Skåber (født 1970) er skuespiller, komiker og tekstforfatter. 
Hun har deltatt i en rekke revyer, teateroppsetninger og filmer. I 
tillegg er hun et kjent ansikt på TV, blant annet gjennom Nytt på 
Nytt, Norske Talenter og komiseriene Hjerte til hjerte og Best Før. 
Hun har skrevet tekster både for scene og TV, og hun har vært 
redaktør for antologien Erotiske dikt. Hennes første bok – Til 
ungdommen – ble og er en stor suksess. 

 



 

Sommeren på Oaktree Manor 

 

Forfatter: Katrine Wessel-Aas 

ISBN: 978-82-93551-72-0 
 
Pris: kr 369,- 

Lansering: August 2020 

 

 

         

 

                           

Sjette bok i den storslåtte serien om 
overklassefamilien Winther fra Trondheim på 
slutten av 1800-tallet. 

Rose Winther skal gifte seg med Dimpy Ashmore, 
og Cecilia Winther reiser til England for å hjelpe 
datteren med forberedelsene.  

Cecilia er spent på å møte foreldrene og søsteren 
igjen for første gang på ti år, men aller mest gleder 
hun seg til å komme seg unna salongen i 
Kjøpmannsgaten. Hun er lei av ekteskapet og livet 
sitt, men det kan hun ikke fortelle til noen.  

I England møter hun kunstmaleren Rufus Pratt. Han 
er bohem, frigjort og sjarmerende – og Cecilias 
verdier og moral settes på prøve. Men er hun 
egentlig villig til å gi opp sitt trygge, behagelige liv 
som sosietetsfrue?   

Det blir en varm og hektisk sommer på Oaktree.  

 

Wessel-Aas har blitt kalt Norges Lucinda Riley. Det 
er jeg helt uenig i! Wessel-Aas skriver adskillig 
bedre enn Riley!             

OSELIOS BOK 

Koselig og lettlest familiekrønike som også er 
spennende.  

          HVERDAGSNETT 

Katrine Wessel-Aas (f. 1970) har jobbet som både journalist og 
redaktør, men er nå forfatter på heltid. Hun vokste opp i Trondheim 
og har lenge drømt om å skrive historiske romaner herfra. Hun bor i 
Bærum med mann og to barn, men tilbringer mye tid på familiens 
landsteder i Sverige og på Sørlandet.   
 



 

Den største gaven  
– Familien Winther julespesial 

 

Forfatter: Katrine Wessel-Aas 

ISBN: 978-82-93551-74-4 

Pris: 369,- 

Lansering: oktober 2020 

 

         

 

                           

I høst kan du komme i skikkelig julestemning med 
en ekstra, storslått roman fra Katrine Wessel-Aas.  

England 1900. Rose Winther har endelig fått sin 
Dimpy Ashmore, og det unge paret nyter 
hvetebrødsdagene i det fasjonable London. Når 
julen nærmer seg, reiser de til Oaktree Manor for å 
feire jul med Roses besteforeldre. 

Lykken snus raskt til fortvilelse og sorg da Dimpy 
mottar et brev som får ham til å styrte på dør. Ikke 
lenge etter finner de ham forulykket. Samtidig 
ankommer en pakke Oaktree Manor som kaster 
Rose ut i følelsesmessig kaos. Hvor godt kjenner 
hun egentlig Dimpy? Og hvilke mørke 
hemmeligheter skjuler han? 

Dette er en bok om svik, fordommer og kjærlighet.  

Boken kan leses som en enkeltstående roman, 
mens Winther-fans vil fryde seg over nok en 
historie fra det ærverdige, engelske godset 
Oaktree.  

 

Katrine Wessel-Aas (f. 1970) har jobbet som både journalist og 
redaktør, men er nå forfatter på heltid. Hun vokste opp i Trondheim 
og har lenge drømt om å skrive historiske romaner herfra. Hun bor i 
Bærum med mann og to barn, men tilbringer mye tid på familiens 
landsteder i Sverige og på Sørlandet.   
 



 

Bente blir Bente 
 

  

Forfatter: Dora Thorhallsdottir 

ISBN: 978-82-93551-76-8 
 
Pris: kr 379,- 

Lansering: september 2020 

 

         

  
 
 
                        

En herlig feelgood-roman om å finne seg selv 

Bente er 49 år, i begynnelsen av overgangsalderen 
og har jobbet i samme barnehage hele arbeidslivet. 
Da hun vinner ukens vinlotteri og oppfører seg som 
om hun skulle fått parkeringsbot, sender sjefen 
henne i terapi. 

Bente er skeptisk til Edel J. Fredheim og syns det er 
pinlig å bli en del av statistikken over damer som 
går i terapi fordi livet er «litt vanskelig». Samtidig er 
hun dritlei jobben, mannen, sønnene, livet og seg 
selv. Motvillig legger hun ut på reise for å finne seg 
sjæl og gjenoppdage gleden i livet. 

Bente blir Bente er en roman om å være til stede i 
eget liv, om å tørre å gjøre det man selv har lyst til 
og ta vare på seg selv.  

Boken er full av herlige betraktninger og 
morsomme hendelser, men er også preget av dypt 
alvor og en stor, grunnleggende kjærlighet til 
hverdagsmennesket.  

 

Likte du Bridget Jones’ dagbok og Lev, spis, elsk, vil 
du også elske denne!  

 

 

Dora Thorhallsdottir (f. 1973) er standupkomiker, foredragsholder 
og relasjonsterapeut. Hun er gründer av Relasjonssenteret og har 
den populære podcasten Relasjonspodden sammen Kjersti Idem. 
Hun har tidligere utgitt selvhjelpsboken Hverdagsbobler sammen 
med Björg Thorhallsdottir. Bente blir Bente er hennes 
skjønnlitterære debut.  
 



 

Fra null til gull - Jahn Teigen ´78 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfattere: Kristian Mykleset og Øystein 
Brigg 
ISBN: 978-82-93551-84-3 

Innbundet kr 399,-  

Utgivelse: september 2020 

 

         

 

 

Dette er historien om året som gjorde Jahn Teigen til 
Norges største stjerne, da Teigen ga Norge optimisme, 
glede, galskap og farge i et ellers så grått og pessimistisk 
land preget av økende arbeidsledighet, stigende rente 
og truende, kald krig. 

En tilfeldig champagneflaske, som Herodes Falsk fikk av 
en norsk journalist og spratt da Teigen kom ut av green 
room etter å ha fått null poeng i Paris, snudde null til 
gull og fikk hele Norge til å gå bananas. «Mil etter mil», 
som også ved en tilfeldighet havnet hos Teigen, gikk til 
topps på listene sammen med LPen «This years looser». 

Denne boken skildrer både livet i Norge rett før 
oljealderen tok oss og den forteller gjennom Tom 
Mathisen, Herodes Falsk og andre som var med om den 
helt utrolige reisen 1978 var for Teigen, som startet året 
på hybel i Asker og endte det med nyttårsfeiring i ny 
villa i Holmenkollen. Nyttårsaften foregikk uten møbler, 
riktig nok. Han hadde bare noen ølkasser som han bygde 
bord og stoler av. Men fest ble det. For en fest! En fest 
for hele landet. 

 

 

Kristian Mykleset (født 1983) er utdannet journalist og 
historieforteller. Mykleset jobbet i en årrekke i TV2. 
Dokumentarist, hobbygitarist og Eric Clapton-nerd. Bosatt i 
Oslo.  
 
Øyvind Brigg (født 1953) er journalist og nyhetsanker i TV 2 
Nyhetskanalen. Tidligere rampelysjournalist i VG og skrev 
høsten 1978 den første biografien om Jahn Teigen. Ble senere 
utenriksreporter og USA-korrespondent både for VG og TV 2. 
Trommeslager og bosatt på Hvaler. 
 

 



 

HÅR – fletter og styling 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Forfatter: Cecilie Krogh 
ISBN: 978-82-93551-82-9 

Innbundet kr 349,-  
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Hår er gøy og enkelt! 

Cecilie Krogh er en av Norges mest ettertraktede 
stylister på hår og sminke. Nå kommer boken med 
hennes beste tips.  

I HÅR får du vite hvordan du kan sove deg til den 
perfekte frisyren, gjemme bort fett hår og style 
håret så det imponerer både til hverdags og fest. 

Enkle steg-for-steg oppskrifter til frisyrer og fletter 
for enhver anledning, inkludert den populære Elsa-
fletta, for voksne og barn.  

 

#somcecilie 

  

 

Cecilie Krogh (født 1989) er skjønnhetsekspert hos Dagbladet, Se og 
hør og KK. Hun jobber til daglig som kreativ leder i Jan Thomas 
Studio. Bosatt med mann og barn i Oslo, men opprinnelig fra 
Ålesund. 

 



 

Knitteriet  
 

  
Forfatter: Mona Nilsen  
ISBN: 978-82-93551-81-2 

Innbundet kr 349,-  

Utgivelse: august 2020 

 

 

 

         

                            

K N I T T E R I E T
MONA NILSEN

 

En strikkebok for den moteinteresserte. 
Inspirert av ekte kjærlighet og passion 
for vakre strikkede drømmeplagg.   

Bak Knitteriet står Mona Nilsen, som designer og 
utvikler alle strikkeoppskriftene. Hun ønsker å 
tilby strikkeoppskrifter som gjør at hvem som 
helst kan strikke sitt drømmeplagg. Det er 
ingenting som gleder hennes hjerte mer enn at 
flere kan finne gleden i å skape noe selv.  

Boken inneholder ca. 30 design, inkluderte 
populære design som Peaches strikkejakke, Debbie 
cardigan og Therese Slipover.  

Knitteriet er kjent for sin fargerike strikk og bruker 
mye trendy striper.  

Knitteriet samarbeider med House of Yarn, Norges 
største garnleverandør, og moteekspert Marianne 
Jemtegård. Knitteriet har 30 000 følgere på 
Instagram og får stadig flere. 

 

 

Mona Nilsen (født 1971) begynte å strikke som hobby, men tok 
raskt steget videre og startet Knitteriet. I dag lever hun av 
strikkingen, og selger blant annet ferdige plagg, samt drifter 
nettbutikk.  

 

 



 

Bestefars eventyr  

 
Forfatter: Sven Nordin (red.)  
ISBN: 978-82-93551-83-6 

Innbundet kr 369,-  

Utgivelse: september 2020 

 

         

                            

En koselig, morsom og interaktiv bok for 
barn og besteforeldre.  

Sven Nordin er blitt bestefar, han har gjort stor 
suksess med soloforestillingen «Bestefar», og til 
høsten spiller han bestefar i en ny TV-serie. I den 
anledning har han samlet sine favoritteventyr i 
boken Bestefars eventyr.  

Her finner du klassiske folkeeventyr som Rødhette 
og ulven, og kunsteventyr som Den stygge 
andungen, men også fabler og to eventyr fra 
Somalia. Folkeeventyrene er modernisert, og noen 
har også fått en ny, moderne vri. Sven har skrevet 
egne tekster og laget små, morsomme oppgaver og 
faktatekster til eventyrene. 

Tiril Valeur har illustrert boken og har blant annet 
lagd flotte myldrebilder som barna kan fordype seg 
i. 

Bestefars eventyr er en fin gavebok og blir 
garantert også en favoritt på sengekanten med 
barna om kvelden! 

 

  

 

 

Sven Nordin (født 1957) er skuespiller, kjent fra teater, TV og film. 
komiker og tekstforfatter. I 2009 ble han tildelt St. Olavs Orden for 
sin innsats for norsk film og scenekunst. Han er gift med Torhild 
Strand, har to døtre og er bosatt i Oslo. Bestefars eventyr er hans 
første bok. 

 



 

ANKH 6: Dødsriket  

 

Forfatter: Monika Steinholm 

Illustratør: Tonje Clausen 

ISBN: 978-82-93551-85-0 

Pris: kr 279,- 

Lansering: september 2020 

 

 

         

                            

Oppgjørets time 

Markus og vennene hans reiser til dødsriket for å 

befri Liv fra «De levendes bok» og vekke moren og 

tanta til Markus til live. Men dødsriket voktes av 

store, uhyggelige skjellettkatter og Døds riddere. 

Ingen levende får komme inn. Straffen er døden. 

Hva skal de gjøre?  

I Livs hage fortsetter livets tre å miste blader, og 

når det siste bladet treffer bakken, opphører alt liv 

å eksistere ...  

ANKH er en spennende og morsom serie for gutter 

og jenter i alderen 9-12 år. En serie om livsfarlige 

krefter, modige barn og rare oppfinnelser.  

Dødsriket er sjette og siste bok i ANKH-serien. 

 

 

Jeg elsker Ankh-bøkene … Jeg anbefaler denne boka 
(Tåkebyen, bok 5) til alle som liker spenning. 

Guseman_no  

Monika Steinholm (født 1983) er en norsk forfatter. Hun er bosatt i 

Tromsø, og ved siden av å være forfatter jobber hun i ARK 

Bokhandel. Hun har tidligere utgitt flere ungdomsbøker. Dødriket er 

sjette og siste bok i ANKH-serien.  

 
 



 

Virre Virus  

 
Forfattere: Helga Johanne Størdal og                       
Ketil Størdal  

Illustratør: Lars Rudebjer 

ISBN: 978-82-93551-86-7 

Innbundet kr 199,-  

Utgivelse: september 2020 

 

 

 

        

 

                            

Denne enkle faktaboka forteller barna det de må 
vite om virus, om kroppens immunforsvar og 
viktigheten av god hygiene. Den inneholder 
morsomme illustrasjoner og faktabokser i tillegg til 
en spennende historie.  

Møt Virre Virus. Han er et snilt virus som elsker å 
dra på eventyr. Nå er han på reise i 7 år gamle 
Jonas, der han møter de slemme søskenbarna sine, 
frekke fetter Willy og Koko Korona. Sammen med 
kroppspolitiet må han sette en stopper for dem før 
Jonas blir syk, men vil han klare det? 

Helga Johanne Størdal (født 1977) er sanger og tekstforfatter. Hun har blant annet skrevet 
mange barnesanger.  
 
Ketil Størdal (født 1966) er barnelege og professor i barnesykdommer. Han har forsket mye 
på infeksjoner og immunsykdommer hos barn. 
 
Lars Rudebjer (født 1958) er illustratør og har illustrert en rekke barnebøker og skolebøker. 

 


