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Barne- og
ungdomsbøker

2

Stor humor for de
aller minste

«Topp underhaldning for to- og treåringen.»
JANNE KARIN STØYLEN, BERGENS TIDENDE

0-3
Hege Østmo-Sæter Olsnes Rot og Bjørne drar på stranda

Rot og Bjørne er bestevenner. I dag skal de på stranda. Men de er ikke alene! Hva skjer når Bjørne har
lyst til at Lu skal være med å leke? Klarer Rot å vente med å bade til sandslottet er ferdig? Og er det
egentlig plass til tre på ett badedyr?
I bøkene om Rot og Bjørne møter du to venner med helt forskjellig personlighet. Rot er utålmodig, ivrig
og full av ideer, og Bjørne er ettertenksom, nøye og opptatt av å følge reglene. Da er det ikke alltid så lett
å være enige.
Bøkene om Rot og Bjørne har en tydelig konflikt og lett gjenkjennelige karakterer. Derfor passer de
ekstra godt for de aller yngste leserne. Rot og Bjørne drar på stranda er fjerde bok i serien. Første bok
heter Rot og Bjørne tegner.

Hege Østmo-Sæter Olsnes (f. 1989) er fra Sotra utenfor Bergen. Hun er utdannet dramapedagog og
arbeider både utøvende og med undervisning innen teaterfeltet, ved siden av sitt virke som illustratør.
Hun debuterte med Rot og Bjørne tegner våren 2019. Rot og Bjørne drar på stranda er hennes fjerde
bok.

Hege Østmo-Sæter Olsnes
Rot og Bjørne drar på stranda
9788203268182 | 299,Bildebok | 0–3 år
Utkommer ultimo januar
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Stor fortellerkunst
fra forfatteren av
Ishavspirater og
Det tynne sverdet

«Hun blir kalt Sveriges
nye Astrid Lindgren. Det
er en tung arv å bære. Men
den fabelaktige barneboken
Apestjernen viser at
Frida Nilsson tåler
sammenligningen.»
Kommer
som film
i 2021

ANNE CATHRINE
STRAUME, NRK

Frida Nilsson Apestjernen
Illustrert av Per Dybvig

6-9

En dag svinger en skitten, gammel Volvo opp foran barnehjemmet der ni år gamle Jonna bor. Det er
gorillaen som kommer, og hun ønsker å adoptere et av de foreldreløse barna. Hun bestemmer seg
umiddelbart for Jonna, men Jonna vil ikke ha en stor og klønete gorilla til mamma. Forresten har hun hørt
at gorillaer spiser små barn ...
Da Jonna blir vant til gorillaen og den rotete gården hennes, vil kommunestyret sende henne tilbake til
barnehjemmet.
Hva skal Jonna gjøre da? Hun har nemlig aldri vært lykkeligere enn hun er akkurat nå.

Frida Nilsson er svært anerkjent og prisbelønnet forfatter. For Ishavspirater (på norsk i 2017) fikk hun både
Expressens HEFFAKLUMP og Nils Holgersson-plaketten.

Frida Nilsson
Apestjernen
9788203365225 | 299,Illustrert av Per Dybvig
Roman for barn 6–9 år
Utkommer ultimo januar
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Brannbamsen Bjørnis - Norges viktigste bamse

Rikard B. Heimen,

Marthe G. Aspen
0-3

Brannbamsen Bjørnis.
Bjørnis kjører brannbil

Bjørnis elsker å kjøre brannbil! Men visste du at brannkonstabler kan kjøre både bil, båt, fly og helikopter?
I denne boka får du se hvordan Bjørnis har det når han får kjøre alle mulige doninger.
Firhjuling, stigebil, snøscooter og kommandobil er bare noen av kjøretøyene Bjørnis kjører i denne boka.
Boka har kartonerte sider og passer perfekt for små barn som elsker Bjørnis og brannbiler.
Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og har gode råd om
brannvern til alle. Bjørnisprosjektet er et samarbeid mellom brannvesenet og Brannvernforeningen. Boka
passer ekstra godt for barn fra tre år og oppover. Den kan også leses av yngre barn som er veldig opptatt
av Bjørnis.

Rikard B. Heimen er brannmann, og prosjektleder og primus motor for Brannbamsen Bjørnis. Han kommer
fra Molde, bor i Trondheim og jobber i Trøndelag brann- og redningstjeneste. Der ble Bjørnis utviklet av
engasjerte brannkonstabler i 2012, først som trøstebamse til barn involvert i branner og ulykker, og senere
som budskapsbærer i brannvernopplæring for barn.

Marthe Gravseth Aspen er illustratør og designer. Hun har vært med å forme Bjørnis og det grafiske
universet hans helt fra starten. Hun har en bachelor i Visuell kommunikasjon fra Monash
University, Australia (2003).

Rikard B. Heimen, Marthe G. Aspen
Brannbamsen Bjørnis. Bjørnis kjører brannbil
9788203268175 | 249,Bildebok i kartong | 0–3 år
Utkommer medio januar
Aktivitetshefte | 99,- | 9788203367809 | utk. medio januar
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Prinsesse Margrethe
skal redde kongehuset.
Hun må bare miste
jomfrudommen først.
Nominert
til U-prisen
«Andre bok i Halve
kongeriket-serien er
som en hjemmealene-fest, som
foregår helt på
ungdommens
premisser.»
Ung
voksen

NORA STENBERG, BOK365

Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen
Halve kongeriket 2. Drømmeprinsen

Prinsesse Margrethe sliter med angst og skam etter et nachspiel endte i en dramatisk
sykehusinnleggelse. Samtidig føler hun en sterk ansvarsfølelse for kongehuset når resten av familien
svikter i kjølvannet av en pandemi. Men mest av alt er Margrethe lei av å være jomfru. Spørsmålet er
bare: Hvem er god nok til å ligge med Norges prinsesse?
Drømmeprinsen er en moderne kjærlighetshistorie om å miste kontrollen og finne seg selv - og om hva
som egentlig skjer når man kysser en frosk.

Drømmeprinsen er andre bok i det kritikerroste serien, Halve kongeriket.

Randi Fuglehaug (f. 1980) kommer fra Voss og er bosatt i Oslo. Hun jobber som frilansjournalist og
skriver krim, sakprosa og barnebøker. "Drømmeprinsen" er hennes andre roman for ungdom.
Anne Gunn Halvorsen (f. 1984) kommer fra Vikedal og er bosatt i Oslo. Hun jobber som frilansjournalist
og har gitt ut flere sakprosa- bøker. "Drømmeprinsen" er hennes andre roman for ungdom.

Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen
Halve kongeriket 2. Drømmeprinsen
9788203365867 | 299,Ungdomsroman 13+
Utkommer primo februar
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Perfekt for
alle som liker
gaming og fantasy

Visste du at det finnes portaler i
verden, og at dette som vi kaller
verden ikke er den eneste
verdenen i verden?

9-12

Stian Gulli
Portalpilotene 1. Det aller første oppdraget

Visste du at det finnes portaler i verden, og at dette som vi kaller verden ikke er den eneste verdenen i
verden? Ikke det, nei?
Det visste ikke bestevennene Melvin og Adi heller, før de snublet over en portal under hoppkanten til den
gamle hoppbakken i skogen bak blokka der de bor. Selv om de har kjent hverandre siden de var babyer og
har vært gjennom tusenvis av skikkelig fete ting, så overgår det som skjer i denne boka alt det der.
Vi kan selvfølgelig ikke røpe alt som kommer til å skje, men vi kan røpe at portalen forflytter Melvin og Adi
til en dimensjon der konger, alver, sverd, hundemennesker og magiske krefter er en del av hverdagen.
Ja, også skjer det en slags misforståelse sånn at de to bestevennene får i oppdrag av kongen å bli kvitt en
svær, smart, syresprutende og livsfarlig drage på egenhånd. Da er det flaks at Melvin er en selvutnevnt
ekspert på både rollespill og drager!

Stian Gulli, født 1984, er skuespiller, improvisatør og ensemblemedlem ved Nord-Europas største
improvisasjonsteater, Det Andre Teatret, i Oslo. Han er utdannet lydtekniker med ti års erfaring fra TVbransjen og vant Gullruten for beste lyddesign i 2015. Høsten 2020 debuterer han med Portalpilotene 1.
Det aller første oppdraget.

Stian Gulli
Portalpilotene 1. Det aller første oppdraget
Illustrert av Mario S. Grosu
Illustrert fantasyroman 9-12 år
9788203268250 | 249,–
Utkommer medio mars
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Ny serie for de aller minste
Vesle vil gjøre
akkurat det samme
som Store får lov til.
Da kan alt skje.
Fra forfatteren av
TI KNIVER I HJERTET

Nora Dåsnes og Hannah Mileman
Vesle vil også bake.

0-3

Når Store får lov til å bake, er det klart Vesle vil være med. Men alt går ikke helt etter planen! For Vesle
vil bake på sin helt egen måte, og da kan alt skje. Heldigvis er det hjelp å få for den som er liten, for er
ikke kanelbolle egentlig det beste som finnes?

Vesle vil også bake er den første boken i den varme og humoristiske serien om Vesle. Vesle er stadig ute
på oppdagelsesferd. Verden er full av nye og rare ting! Av og til er det for langt opp eller for bratt ned. Av
og til er det vanskelig og skummelt. Store tror ikke at Vesle kan klare ting selv. Men Vesle er liten og
ganske lur. Klart Vesle også kan!

Nora Dåsnes (f. 1995) er illustratør og animatør utdannet ved Kingston University, London. Hun arbeider
som grafisk designer for andre og skriver og tegner egne bøker. Hennes første bok for barn, «Ti kniver i
hjertet» kom våren 2020. Bøkene om Vesle har hun skrevet og tegnet sammen med Hannah Mileman.
Hannah Mileman (f. 1995) er illustratør og forfatter utdannet ved Kingston University, London. Hun
arbeider frilans som illustratør og designer, samtidig som hun skriver og utvikler romanserien Gjenklang
Norske Serier sammen med forfatter og illustratør Nora Dåsnes.

Nora Dåsnes og Hannah Mileman
Vesle vil også bake 9788203268380 | 179,Bildebøker i kartong | 0–3 år
Utkommer primo april
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Kine Jeanette Solberg Ikke lov å le 9-12

Kaja og mor har flyttet til et nytt sted.
Kaja er kreativ, full av liv og grenseløs. Det skjer enormt mye rundt henne.
Samtidig har hun fantastiske betraktninger av verden rundt henne.
Men det kan av og til bli for mye. Og da får det konsekvenser.
Det er hysterisk morsomt, og en beskrivelse av hvordan utagerende jenter kan slite med å passe inn.
Både de som er barn og de som begynner å bli gamle.

Kine Jeanette Solberg (f. 1984) kommer fra Kirkenær og bor i Oslo. Hun er utdannet illustratør og jobber
som produsent og manusforfatter for TV og radio. Solberg debuterte med romanen Fortell om deg selv
med hell (Cappelen Damm) i 2019. Ikke lov å le er hennes første barnebok.

Kine Jeanette Solberg
Ikke lov å le
Roman for barn 9–12 år
9788203365553 | 299,Utkommer medio mars
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Den nye hesten er syk.
Stallen er i fare. Og gutten
du liker, liker en annen.
«En hestejentes
drømmebok.»
INGRID SENJE,
BARNEBOKKRITIKK.NO

Maren Ørstavik Storm i stallen

Bok 2
i serien
Perfekt drama
for hestejenter
i alle aldre

9-12

Hedda er endelig innafor blant hestejentene, og hun får ansvar for å ta vare på den syke hesten, Dakota.
Men når jentene forsøker å redde stallen fra å bli lagt ned, blir Heddas plass i stallen satt på prøve.
Problemene tårner seg opp - klarer hun å redde både stallen og vennskapene, og samtidig være der når
Dakota trenger henne aller mest?

Maren Ørstavik (f. 1986) lærte å ri på en ranch i USA tidlig på nittitallet, men da det viste seg at hun var
allergisk mot hester, måtte hun slutte. I stedet begynte hun å spille piano, og studerte ved Norges
Musikkhøgskole og Hochschule für Musik und Theater Hannover. Hun har jobbet som pianist, journalist
og musikkritiker, blant annet i Aftenposten. Fra 2017 til 2019 var hun redaktør i Periskop, et tidsskrift om
kunst for barn og unge. Hun bor for tiden i New York og jobber som frilanser. Storm i stallen er hennes
andre bok for barn, og den andre boken i serien om Hedda hestejente.

Maren Ørstavik
Storm i stallen
9788203365928 | 299,Roman for barn 9–12 år
Utkommer medio mars
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Leseopplevelser fulle av skrekk!
9-12

hvis du tør …

Skrekk og gru 3:
Heksenøkkelen

– Mike Ford –

Skrekk og gru 4:
Maskekvelden

Heksenøkkelen
Sofia kjøper en mystisk nøkkel i butikken Skrekk og Gru. Den kan tilsynelatende åpne alle låser, til og med
den rustne, gamle låsen på loftet i huset Sofia og familien har flyttet til. Men ganske snart viser det seg at
noen dører burde forbli låst for alltid ...
Maskekvelden
Ben er invitert til årets bursdagsfest. Den eneste kravet er at han må kle seg ut. Heldigvis vet Ben akkurat
hvor han skal kjøpe den perfekte masken: i butikken Skrekk og Gru. Men da Ben tar på seg masken han
har kjøpt, ser han mystiske og illevarslende skapninger rundt seg. Er det fantasi, eller er de ekte?

Mike Ford kommer fra Pennsylvania i USA. Han har lang fartstid med å skrive skumle bøker for barn. Han
har blant annet skrevet titler i seriene: Eerie, Indiana og Spinetinglers. Skrekk og gru (Frightville) er en
helt ny serie hvor det så langt er planlagt fire bøker.

Mike Ford
Skrekk og gru 3: Heksenøkkelen | 9788203365683 | 199,Skrekk og gru 4: Maskekvelden | 9788203365706 | 199,Spenningsromaner for barn 9–12 år
Utkommer medio mars
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Morsomt og surrealistisk fra
bestselgerforfatter David Walliams

David Walliams Fing

9-12

Fia Fromm har alt hun ønsker seg. Men alt er ikke nok. Hun vil ha mer, mer, MER! Når Fia erklærer at hun
vil ha en FING, er det bare ett problem ... Hva er en FING?
Herr og fru Fromm gjør alt de kan for at deres elskede datter skal være lykkelig. De oppsøker til og med de
skumle bibliotekshvelvene for å dykke ned i de støvete sidene i den mystiske Monsterpedia. Deres
desperate søken fører dem til dypet av den mest junglete jungelen, der de sjeldneste skapningene kan bli
funnet.

Men vil de noen gang finne en FING?

David Walliams debuterte som forfatter i 2008. Siden har han toppet bestselgerlistene i Storbritannia og i
store deler av resten av verden. Han er flere ganger nominert til Roald Dahl Funny Prize, og bøkene hans
er oversatt til 38 språk. I 2018 var han Storbritannias mestselgende forfatter uavhengig av sjanger.

David Walliams
Fing
9788203269158 | 299,Roman for barn 9–12 år
Utkommer primo mars
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Morsomme
historier og kule
ting å gjøre!

Liz Pichon: Tom gates 16 .
Bok med historier og oppgaver

6-9

Mamma og pappa har glemt at det er skoleferie! Dermed må Tom klare seg selv.
En hel uke full av tegning, spill og garnmonstre?
Det skal nok gå bra.

Liz Pichon er illustratør og barnebokforfatter. Hun har blant annet skrevet og illustrert bøkene i serien
om Tom Gates. Bøkene er blitt et internasjonalt fenomen og er solgt til over 30 land.

Liz Pichon
Tom gates 16
Mega-bok med historier og oppgaver
9788203265020 | 279,Roman for barn 9–12 år
Utkommer primo april

19

En mørkredd
bestevenn, en
speidergutt
med diabetes
og en ny,
altfor kul
jente i
klassen.
Et trekantdrama
med hemmelige
kjærlighetsbrev,
gamle vikinggraver
og speiderkniv.

Mari Grydeland Kys mik

9-12

Jonathan, bestevennen til Sara, har fått diabetes, og nå vil foreldrene at Sara skal være med på ham på
ÅRETS speidertur, selv om hun er mørkredd. Men kommer den nye jenta, Emmy, henne i forkjøpet?
Emmy som har speiderkniv og speiderdrakt, og er ikke redd for noe. I tillegg dukker det opp lapper med
Kys Mik skrevet på runeskrift på pulten, i sekken og i postkassen. Fra hvem? Sara vil jo ikke kysse noen!
Aldri. Eller?
Kys mik er en sjarmerende fortelling om vennskap og kjærlighet – på speidertur og i vikingtiden. Fortalt av
en jente som er mørkredd og aldri vil ha kjæreste. Kanskje.

Mari Grydeland (1976) er utdannet journalist og har jobbet som programleder i NRK, og som journalist i
aviser som Dagbladet, Dagsavisen og DN. Hun har vært redaktør for Stella, og gitt ut flere bøker for
voksne. For tiden jobber hun som forfatter og anmelder bøker for Aftenposten. Hun var speider i
patruljen Ørn i 8. Oslo Romsås speidertropp da hun var barn, og nå driver hun med isbading. Kys mik er
hennes første bok for barn.

Mari Grydeland
Kys mik
9788203365942 | 299,Roman for barn 9–12 år
Utkommer ultimo mai
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I denne boka er det
en ekte superhelt!

Tom Fletcher Det er en superhelt i boka di

3-6

Bruk fantasien, og hjelp den nye superheltvennen din med å overvinne den fryktelige skribleren før han
ødelegger boka totalt.
Morsom og interaktiv bildebok fra Tom Fletcher, mannen bak blant annet bøkene om Julosaurusen.

Tom Fletcher (f. 1985) er britisk musiker og forfatter. Han er kjent i hjemlandet på grunn av bandet
McFly.

Tom Fletcher
Det er en superhelt i boka di
9788203365744 | 229,Bildebok for barn 3–6 år
Utkommer primo mai
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Thriller
fra andre
verdenskrig

Intens
spenningsroman fra et
Norge i krig, og samtidig
en aktuell ungdomsroman
om krigens mange
konsekvenser

Harald Rosenløw Eeg Gutten i mørket

12-16

Året er 1942. Johan bor sammen med moren sin i Oslo, og en natt oppdager han at moren bruker
leiligheten som skjulested for sabotører. Johan blir kjent med en av dem, som etter hvert gir ham noen
oppdrag. Johan er fast bestemt på å gjøre det rette, han vil kjempe det han kan - men er han modig nok?
Hvem kjemper han for? Og hvem kan han egentlig stole på?

Gutten i mørket er en intens spenningsroman fra et Norge i krig, og samtidig en aktuell ungdomsroman om
krigens mange konsekvenser.

Harald Rosenløw Eeg (f. 1970) er en av Norges aller mest kritikerroste og anerkjente forfattere. Siden
debuten Glasskår i 1995 har han utgitt en rekke prisbelønte romaner for ungdom, og bøkene hans er
oversatt til mange språk. Rosenløw Eeg er også manusforfatter og står bak flere av de siste årenes mest
sette filmer, som Bølgen og Spionen.

Harald Rosenløw Eeg
Gutten i mørket
Ungdomsroman 12–16 år
9788203268038 | 299,–
Utkommer primo mai
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Årets vakreste
godnattbok fra
Kjersti Skomsvold
og Mari Kanstad
Johnsen.

Kjersti Annesdatter Skomsvold Dyrene sover

Spiser bjørner kveldsmat, pusser giraffer tenner og bruker kaniner pysj?
Bo skal legge seg, men lurer på så mange ting at det tar sin tid.
Men én ting er sikkert: Alle må sove. Elefanten, oteren, kattepusen og Bo.
Dyrene sover er en fargerik, vakker og undrende bildebok som passer prefekt til høytlesning for
nysgjerrige barn.

Kjersti Skomsvold (f. 1979) har skrevet en rekke kritikerroste romaner for voksne. I 2015 kom hennes
første barnebok, Meg, meg, meg.
Mari Kanstad Johnsen (f. 1982) har skrevet og illustrert en rekke barnebøker. Hun er en av våre aller
mest prisbelønte illustratører, og står bak klassikere som "ABC" (Gyldendal, 2017) og "321"
(Gyldendal, 2019).
Dyrene sover er Skomsvold og Kanstad Johnsens første bok sammen.

Kjersti Annesdatter Skomsvold
Dyrene sover
9788203365461 | 349,Illustrert av Mari Kanstad Johnsen
Bildebok for barn 3–6 år
Utkommer primo mai
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I Lindegård dyrehage skjer det
mye mystisk. Heldigvis har de
to dyrehagedetektiver
som ordner opp!
6-9

Mona Grivi Norman
Dyrehagedetektivene 7: Den falske enhjørningen

Hanna og Theo er tilbake i Lindegård dyrehage. Der får de plutselig se en rosa enhjørning. Helt på
ordentlig! De vet det ikke kan stemme, men det var jo det de så! De voksne bare ler av dem, men Hanna
og Theo vil til bunns i saken. Hva slags dyr har de sett? Og hvorfor vil noen at de skal tro at de har sett en
enhjørning?
Den falske enhjørningen er sjuende bok i serien om Dyrehagedetektivene Hanna og Theo. Boka er
gjennomillustrert av Isabell Martinsen og har egne faktasider om enhjørninger bakerst. Serien passer fint
for ferske lesere.

Mona Grivi Norman (f. 1983) har vært journalist i 16 år. De siste 12 årene har hun jobbet i VG og dekket
helse, krim og utenriks for avisen. I 2019 debuterte hun som forfatter med boken Dyrehagedetektivene 1.
Den hvite løven. Den falske enhjørningen er hennes syvende samarbeid med Isabell Martinsen.
Isabell Martinsen (1991) er illustratør og karakterdesigner med bachelor i virtuell kunst og design fra
Høgskolen i Innlandet, avdeling Hamar. Hun debuterte som barnebokillustratør med Dyrehagedetektivene
1. Den hvite løven i 2019. Den falske enhjørningen er hennes syvende samarbeid med Mona Grivi
Norman.

Mona Grivi Norman
Dyrehagedetektivene 7: Den falske enhjørningen
9788203365874 | 249,Illustrert barnebok for 6–9 år
Illustrert av Isabell Martinsen
Utkommer ultimo mai
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Hjelp Detektiv Trine med å finne de
bortkomne pinnsvinungene!

Trine Sejrup Detektiv Trine leter etter pinnsvin

3-6

Detektiv Trine og ekornet Karamell er på tur i skogen. Der møter de pinnsvinpappa, som trenger hjelp.
Han kan ikke finne pinnsvinungene sine! De skulle plukke blomster i gave til pinnsvinmamma, men har
ikke kommet tilbake. Hvor har de gjemt seg?
Detektiv Trine og Karamell tar saken! Alle ungene må finnes før pinnsvinsmammas bursdagsselskap, og
leseren må hjelpe til. Og kanskje finner de andre spennende ting underveis?
Denne lete- og telleboka er den tredje i serien om Detektiv Trine. Den er skrevet og illustrert av Trine
Sejrup.

Trine Sejrup er en illustratør, designer og gründer fra Bergen. Hun har vunnet flere priser for sine
arbeider, blant annet for tegneserien "Bokboden", som ble tildelt gullprisen for studentarbeider i Visuelt
2018. Verkene hennes er preget av mangfoldige stiluttrykk og en forkjærlighet for fantasi og magi.
Hennes første barnebok, Detektiv Trine på kattejakt, utkom i 2019. Våren 2020 utkom Detektiv Trine på
dinosaurjakt.

Trine Sejrup
Detektiv Trine leter etter pinnsvin
9788203366017 | 279,Bildebok for barn 3–6 år
Utkommer medio mai
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Syng med
Bjørnis,
du også!

Bli kjent med alle
de fine sangene
om Bjørnis
Kartongbok med
alle sangene
innspilt

0-3

Rikard B. Heimen og Håvard Kleppe Syng med Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis – Norges viktigste bamse.

Bjørnis elsker å synge! I denne fine sangboka har vi samlet alle Bjørnis-sangene, så du kan synge på
egenhånd, alene eller sammen med noen du er glad i. I boka finner du alle de fem kjente sangene om
Bjørnis og en helt ny sang som er laget spesielt til denne boka.
Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og har gode råd om
brannvern til alle. Bjørnisprosjektet er et samarbeid mellom brannvesenet og Brannvernforeningen.

Rikard B. Heimen er brannmann, og prosjektleder og primus motor for Brannbamsen Bjørnis. Han
kommer fra Molde, bor i Trondheim og jobber i Trøndelag brann- og redningstjeneste. Der ble Bjørnis
utviklet av engasjerte brannkonstabler i 2012, først som trøstebamse til barn involvert i branner og
ulykker, og senere som budskapsbærer i brannvernopplæring for barn.
Marthe Gravseth Aspen er illustratør og designer. Hun har vært med å forme Bjørnis og det grafiske
universet hans helt fra starten. Hun har en bachelor i Visuell kommunikasjon fra Monash
University, Australia (2003).

Rikard B. Heimen, Marthe Gravseth Aspen
Brannbamsen Bjørnis. Syng med Bjørnis!
Interaktiv sangbok for barn 0-3 år
Illustrert av Marthe Gravseth Aspen
9788203266430 | 279,Utkommer primo mai
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Endelig kommer den
femte boka i serien
om

6-9

Bobbie Peers
Oppdagerklubben 5. Nuddelpuddelen

Ella og Felix må reise til Badeland, der en oversvømmelse truer. Vannet når helt opp til det høyeste
stupebrettet. Samtidig er pirajapiratenes hund forsvunnet, og General Snart Fart er ikke blid. Kan de to
mysteriene ha noe med hverandre å gjøre?

Bobbie Peers og Sandra Steffensen har med serien om Oppdagerklubben skapt et eventyrlig univers med
humor, spenning og elleville oppfinnelser.

Bobbie Peers
Oppdagerklubben 5. Nuddelpuddelen
9788203365478 | 249,Illustrert roman for barn 6–9 år
Illustrert av Sandra Steffensen
Utkommer primo juni
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Mørke krefter
truer galaksen.
Bare et tvillingpar
fra jorden kan
redde den.

Christopher Pahle
Kass og Tycho 3. Stjernekadettene

9-12

Tvillingene Kass og Tycho rekker knapt å innse at de har satt hele jordkloden i fare, før de brått blir revet
fra hverandre ute i verdensrommet. For første gang må de klare seg på egenhånd. Mens Tycho gjør en
grufull oppdagelse om de krigerske moggene, bestemmer Kass seg for å bli en flyvende vingjager i
Frihetskvadronen.
Men vil de to menneskebarna klare å redde hverandre, jorden og resten av galaksen før det er for sent?

Christopher Pahle (f. 1982) er manusforfatter, regissør og skribent. En gang så han alle de fire innerste
månene til Jupiter gjennom en stjernekikkert. Når han ikke er opptatt med å speide etter romskip på
nattehimmelen eller anmelder tv-programmer i Dagbladet.
Stjernekadettene er hans tredje bok i serien om tvillingene Kass og Tycho.

Christopher Pahle
Kass og Tycho 3. Stjernekadettene
9788203365881 | 279,Roman for barn 9–12 år
Utkommer medio juni
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Da TikTok-stjernen Tess forelsker seg i fyren
hun anklagde for å være rasist, innser hun at
verden ikke alltid er svart og hvit.
Ung
voksen

Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen
Halve kongeriket 3. På tronen

TikTok-stjernen Tess hylles for sitt oppgjør mot rasisme da en video hvor hun slår en mannlig
popartist, går viralt. Hun blir en nasjonal yndling og samfunnsdebattant. Men vet egentlig en 17-åring fra
en velstående gambisk familie hva hun snakker om? Og hva skjer når hun forelsker seg i fyren hun
anklagde for å være rasist?
På tronen er en moderne kjærlighetshistorie om lengselen etter å bli sett, faren ved å se seg blind - og
om hvor mye det kan blåse på toppen av kjendishierarkiet.

På tronen er tredje bok i den kritikerroste serien, Halve kongeriket.
Randi Fuglehaug (f. 1980) kommer fra Voss og er bosatt i Oslo. Hun jobber som frilansjournalist og
skriver krim, sakprosa og barnebøker. Halve kongeriket 3 er hennes tredje roman for ungdom.

Anne Gunn Halvorsen (f. 1984) kommer fra Vikedal og er bosatt i Oslo. Hun jobber som frilansjournalist
og har gitt ut flere sakprosa- bøker. Halve kongeriket 3 er hennes tredje roman for ungdom.

Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen
Halve kongeriket 3. På tronen
9788203365959 | 299,Roman for ungdom
Utkommer medio juni
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BARN OG UNGDOM

9788203366345 | MAI

9788203366284 | MAI

9788203366895 | MAI

9788203366291 | MAI

9788203366321 | JUNI
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