Vorbókatíðindi
Apríl 2015

Kraftmikil og fjölbreytt vorbókaútgáfa
ókaunnendur fagna viku bókarinnar sem
haldin er í kringum dag bókarinnar, þann
23. apríl. Vart líður þó sá dagur að ekki komi
út ný íslensk bók svo segja má að hér séu allir dagar
ársins hátíðardagar bókarinnar.
UNESCO stendur að alþjóðlegum degi bókarinnar
sem haldinn er hátíðlegur 23. apríl ár hvert. Bóksalar í
Katalóníu hafa haldið upp á daginn allt frá árinu 1926,
í minningu Miguel de Cervantes, og kalla hann dag
rósarinnar. Alþjóðlegur dagur bókarinnar var hins vegar
fyrst haldinn á þessum degi árið 1995. Dagsetningin
varð fyrir valinu vegna tengingar við dánardag bæði
Cervantes og Shakespears, auk þess sem margir aðrir
þekktir rithöfundar tengjast deginum. Einn þeirra er
Nóbelsskáldið okkar, Halldór Laxness, en hann fæddist
þann 23. apríl árið 1902.
Allur gangur er þó á því hvenær deginum er fagnað.
Svíar hafa ekki hikað við að færa daginn til þegar hann

hefur borið upp í kringum páska og á Bretlandi er dagur
helgaður bókum fyrsta fimmtudag í mars til þess að
forðast árekstur við páskafrí námsmanna. Hér á landi
þótti fljótt ljóst að ekki dygði dagur til allra þeirra viðburða sem hægt væri að efna til. Deginum var því einfaldlega breytt í viku bókarinnar sem staðið hefur til
loka apríl og stundum jafnvel teygt sig aðeins fram í
maí.
Að þessu sinni ber daginn upp á sumardaginn fyrsta
og þá verða Íslensku þýðingaverðlaunin veitt á
Gljúfrasteini. Öflugt þýðingarstarf er einmitt gríðarlega mikilvægt fyrir íslenska bókmenningu, og sjálfstæði íslenskunnar. Vakin verður athygli á bókum
og mikilvægi lesturs með ýmsum hætti um allt land
í leikskólum, skólum, bókasöfnum, bókabúðum og
víðar. Þess ber að geta að dagurinn er einnig helgaður
höfundarétti og mikilvægi þess að hann sé virtur í
hvívetna.

Ný bók á hverjum degi á fyrstu mánuðum ársins
Það er liðin tíð hér á landi að aðeins séu gefnar út
bækur fyrir jól. Í Vorbókatíðindum sem hér getur að líta
eru kynntar 109 nýjar bækur og er þó ekki allt upp talið.
Heildarfjöldinn er líklega kominn upp í um 130 bækur
eða sem jafngildir því að ný bók hafi komið út hvern
einasta dag ársins og ríflega það.
Í blaðinu má finna gott úrval nýrra barna- og ungmennabóka. Í upphafi viku bókarinnar er við hæfi að
minna á mikilvægi reglulegs bóklesturs fyrir börn.
Nýleg könnun frá Bretlandi hefur leitt í ljós að reglulegur lestur í æsku hefur meiri áhrif á námsárangur á efri
skólastigum en menntun foreldra. Meðal annars komu í
ljós sterk tengsl á milli reglulegs lesturs í æsku og námsgetu í stærðfræði. Lestur örvar ímyndunarafl og sköpunarkraft, eflir málþroska og orðaforða og eykur víðsýni
og skilning. Lestur er lykill að góðri framtíð.

Barnabækur
G

Væntanle
ga
í lok aprí r
l

501 Feluhlutur

Fullt af þrautum og leikjum.
Meira en 50 litríkir og stórir límmiðar
Þýð.: Baldur Snær Ólafsson
Kynnstu fjölbreyttum og flottum
farartækjum í þessum bráðskemmtilegu bókum sem eru fullar af litríkum
myndum ásamt margs konar þrautum
og leikjum og fleiri en 50 límmiðum.
Góð afþreying fyrir börn frá þriggja
ára aldri.
24 bls.
Setberg

Þriðja bókin um þrjá krakka sem lenda
í ótrúlegum ævintýrum.
Spennandi bók í stíl bóka Enid Blyton fyrir stálpaða krakka.
153 bls.

Jørn Lier Horst
Þýð.: Sigurður Helgason

Bókaormurinn
Dreifing: Draumsýn

E
Óvættaför 18
Adam Blade
Þýð.: Árni Árnason

Freyja og Fróði í sundi
Kristjana Friðbjörnsdóttir
Myndir: Bergrún Íris Sævarsdóttir
Gullfallegar bækur um fjörug systkini
sem takast á við ævintýri hversdagsins.
Hvað er skemmtilegt að gera í sundi?
Og hvernig er að fara til tannlæknis?
Gagnlegar og skemmtilegar sögur fyrir
börn á aldrinum tveggja til sex ára.
32 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

D

Átjánda bókin í ævintýraflokknum
Óvættaför.
Góðvættum Avantíu er haldið nauðugum í konungsríki vonda galdrakarlsins Malvels. Þeirra er gætt af hryllilegum nýjum óvættum. Þegar Tom reynir
að frelsa góðvættinn þarf hann að fara
um neðanjarðargöng undir kastala
Malvels þar sem sporðdrekamaðurinn
Stingur liggur í leyni.
115 bls.

E

IÐNÚ útgáfa

Blátoppur

Kata kanína – Glöð eða döpur

Rauðhetta – límmyndaleikur

Ósk Laufdal

Snúðu myndinni af Kötu til að sjá hvort
hún er glöð eða döpur. Þú ræður!
Þýð.: Baldur Snær Ólafsson
Lestu frásagnirnar á hverri síðu fyrir
barnið og leyfðu því svo að ákveða
hvort Kata á að vera glöð og brosandi
eða döpur í bragði.
Kata kanína veitir foreldrum og
börnum kærkomið tækifæri til að
ræða um tilfinningar. Tilvalin bók fyrir
yngstu börnin.
12 bls.
Setberg

Leikjabók með yfir 100 límmyndum
og myndum til að losa af spjaldi
Þýð.: Baldur Snær Ólafsson
Rauðhetta er á leiðinni til ömmu sinnar í Töfraskóginum!
Hér er ævintýrið um Rauðhettu
endursagt með fallega myndskreyttum
þrautum og leikjum. Skemmtileg aff
þreying fyrir börn frá þriggja ára aldri
sem hafa gaman af ævintýrum.
16 bls.
Setberg

Blátoppur, Birna og Bjartur eru litlir ísbjarnarhúnar. Blátoppur fær blátt nef
þegar honum er kalt. Nanok kemur og
passar þá. Kötturinn Skúli fylgir Blátoppi hvert sem hann fer. Sölvi leyfir
Blátoppi að vera við opinn glugga og
hann á hund sem heitir Jói. Helena
lánar Blátoppi húfu. Matthildur býr í
stóru húsi inni í skógi.
30 bls.
Ósk Laufdal

E

E

Neðansjávargátan

Freyja og Fróði

Geturðu fundið þá alla?
Þýð.: Baldur Snær Ólafsson
Taktu þátt í skemmtilegum feluleik
þar sem ýmsir hlutir leynast innan um
krúttlega kettlinga, hvolpa, kanínur og
önnur silkimjúk og sæt dýr í þessari
frábæru leikjabók.
Góð bók fyrir börn frá þriggja til 10
ára.
24 bls.
Setberg

D

Frábærir límmiðar og leikir
– Farartækin
– Sveitin

B

Væntanle
í lok apríg
l

Brennu-Njáls saga

Kort

Fyrri hluti
Endurs.: Brynhildur Þórarinsdóttir
Myndskr.: Halldór Baldursson
Njála er án efa vinsælasta og þekktasta
Íslendingasagan. Í þessum fyrri hluta
sögunnar er Hallgerður langbrók og
Gunnar á Hlíðarenda í aðalhlutverkum. Hér koma þjófsaugu, kinnhestur,
slitinn bogstrengur og hárlokkur við
sögu í einum eftirminnilegasta bardaga Íslendingasagnanna.
64 bls.
Námsgagnastofnun

Aleksandra Mizielinscy og
Daniel Mizielinscy
Þýð.: Karl Emil Gunnarsson

G
Reimastelpan
Reimastrákurinn

Þessi fallega bók geymir ríkulega
myndskreytt kort af fjöldamörgum
löndum í öllum heimsálfum, auk fjölbreyttra upplýsinga um náttúru og
mannlíf. Bókin hefur slegið í gegn um
allan heim, enda í senn listrænt afrek
og sannkölluð fróðleiksnáma um jörðina okkar fyrir fólk á öllum aldri.
109 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell

D

B

Egils saga

Kuggur 3 og 13

Endurs.: Brynhildur Þórarinsdóttir
Myndskr.: Halldór Baldursson

Geimferð
Tölvuskrímslið
Sigrún Eldjárn
Tvær skemmtilegar bækur um Kugg og
vini hans, ferð út í geiminn og furðulegt skrímsli. Rómuð leiksýning sem
nú er á fjölum Þjóðleikhússins byggist
meðal annars á þessum bókum.
32 bls.
Forlagið – Mál og menning

Egill Skallagrímsson er ein magnaðasta persóna Íslendingasagna. Hann er
fýlugjarn, fégjarn og nískur, skapmikill,
ósvífinn og eigingjarn víkingur sem
vegur mann og annan í útlöndum. En
það er þó máttur orðsins sem bjargar
lífi stríðshetjunnar þegar mest liggur
við.
64 bls.

Væntanle
gar
í maí

Skúli skelfir
Skúli skelfir fær lús
Skúli skelfir gabbar tannálfinn
Skúli skelfir og töfratómatsósan
Francesca Simon
Þýð.: Guðni Kolbeinsson
Skúli segir frá heimsmetum, fær lús,
gabbar tannálfinn og eltist við töfratómatsósu. Skemmtilegar sögur af
skelfilegum dreng sem vekja hlátur hjá
fúllyndasta fólki.
109 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

Námsgagnastofnun

E

G

E

Seiðfólkið

Mjallhvít – límmyndaleikur

Stína

Flóttinn

Leikjabók með yfir 100 límmyndum
og myndum til að losa af spjaldi
Þýð.: Baldur Snær Ólafsson
Mjallhvít sleppur frá vondu drottningunni og hittir dvergana sjö!
Hér er ævintýrið um Mjallhvít endursagt með fallega myndskreyttum
þrautum og leikjum. Skemmtileg aff
þreying fyrir börn frá þriggja ára aldri
sem hafa gaman af ævintýrum.
16 bls.
Setberg

Lani Yamamoto

Jo Salmson
Þýð.: Anna R. Ingólfsdóttir
Myndskr.: Natalia Batista

D
2

Bækur með reim til að læra að reima
Þýð.: Baldur Snær Ólafsson
Lærðu hvernig þú getur orðið meistari
í að reima skó!
Leiðbeiningarnar leynast í sögunni.
Fylgdu þeim skref fyrir skref og æfðu
þig í að hnýta reimina framan á bókinni. Auðveld leið til að læra að reima
skóna þína. Tilvaldar bækur fyrir alla
krakka sem vilja læra að reima.
8 bls.
Setberg

Hvað ef þú ert einn af óvinunum? Sól
hefur komist að því að hún er ein af
Seiðfólkinu. Hún neyðist til að flýja því
líf hennar liggur við. Getur Arel hjálpað vinkonu sinni þrátt fyrir að sú sem
rændi Sól, sé náfrænka hans?
Önnur bókin um Seiðfólkið. Höff
undarnir hlutu Norrænu barnabókaverðlaunin fyrir bókaflokkinn.
Bókabeitan ehf.

G

V O R B Ó K A T Í Ð I N D I

Stína stórasæng hlaut Dimmalimmverðlaunin og Fjöruverðlaunin sem
besta barnabók ársins 2013 og var
tilnefnd til Bókmenntaverðlauna
Norðurlandaráðs. Nú er þessi verðlaunabók komin út á ensku. Undirfögur saga af Stínu sem tekst að vinna
á kuldanum með forvitnina og vináttuna að vopni.
22 bls.
Crymogea

D
2 0 1 5

A Gormabók

B Harrðspjalda bók

C Hljóðbóók

D Innbundin bók

E Kilja

F Rafbók

G Sveigjanleg kápa

D

Þekkir þú Línu langsokk?

Skrifa í sandinn

Alex

Astrid Lindgren
Þýð.: Þuríður Baxter

Marjun Syderbø Kjelnæs
Þýð.: Heiðrún Hödd Guðmundsdóttir

Pierre Lemaitre
Þýð.: Friðrik Rafnsson

Barnabókaverðlaun Norðurlanda 2011.
Verðlaunabók fyrir unglinga sem
fjallar um fjölbreytileika lífs þeirra og
mismunandi kringumstæður. Beinskeytt og óritskoðað ferðalag inn í
hugsunarhátt og tilfinningar unglinga.
173 bls.

Hrollvekjandi, myrkur og lævíslega
fléttaður spennutryllir í anda Hitchcocks; frumleg og ófyrirsjáanleg saga
sem rígheldur allt til síðustu blaðsíðu.
Pierre Lemaitre er margverðlaunaður
höfundur og einn vinsælasti spennusagnameistari Frakka, hlaut m.a.
Goncourt-verðlaunin 2013.
375 bls.

Endur

Tommi og Anna trúa varla sínum eigin
augum þegar þau sjá Línu langsokk
þramma heim að Sjónarhóli í fyrsta
sinn. Þau héldu að krakkar gætu ekki
haldið á alvöru hestum – en Lína getur
það, enda sterkasta stelpa í heimi.
Fyrsta sagan um þetta sjálfstæða og
uppátækjasama stelpuskott er fáanleg
á ný, og heillar unga lesendur nú sem
fyrr.
32 bls.

útgáfa

Forlagið – Mál og menning

Bókaormurinn
Dreifing: Draumsýn

Forlagið – JPV útgáfa

E

Ungmennabækur
E

E
Skuggahliðin

Barn 44

Sally Green
Þýð.: Salka Guðmundsdóttir

Tom Rob Smith
Þýð.: Helgi Jónsson

Fyrsta bókin í hörkuspennandi og
myrkum þríleik sem fjallar um blendinginn Nathan, afkvæmi svartanornar
og hvítanornar, sem er skemmdur á
sál og líkama eftir áralangar pyntingar
hvítanorna. Nathan finnur hið illa eðli
svartanornanna ná tökum á sér en þráir að ráða örlögum sínum sjálfur. Ekki
fyrir viðkvæmar sálir!
320 bls.

Sovétríkin eru paradís, segir Stalín, þar
sem glæpir eru ekki til. Leo Demidov
trúir á þetta sterka ríki, þar til hann fer
að rannsaka einkennileg barnamorð.
Yfirvöld þræta fyrir að þessir glæpir hafi
verið framdir og því er Leo að storka örlögunum. Aðeins ein manneskja stendur með honum, eiginkonan Raisa. Leo
ætlar sér að komast að hinu sanna um
þennan skelfilega fjöldamorðingja.
416 bls.

Forlagið – JPV útgáfa

E

Divergent

Biðlund

Arfleifð

Nora Roberts
Þýð.: Halla Sverrisdóttir

Veronica Roth
Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

EF

EF

E

Endur

Lokabókin í Divergent-þríleiknum.
Ofbeldi og valdabarátta hafa splundrað fylkjakerfinu sem Tris Prior ólst
upp við. Þegar hún fær tækifæri til að
kanna heiminn utan borgarmarkanna
grípur hún það fegins hendi. Kannski
eiga þau Tobias möguleika á að skapa
sér líf utan girðingarinnar… líf án lyga,
svika og sárra minninga.
503 bls.

útgáfa

Björt bókaútgáfa

Endur

A Gormabók

Biðlund
d er bókin í sumarfríið! Enginn
stendur Noru Roberts framar þegar
alvöru ástarsögur eru annars vegar.
Saga þeirra Becketts og Clare er í senn
hjartnæm og dramatísk, rómantísk og
spennandi. Er Clare reiðubúin að hefja
nýjan kafla í lífi sínu? Er hægt að byrja
upp á nýtt?
360 bls.

Skáldverk

Forlagið – Vaka-Helgafell

E

Eleanor og Park

1984

Blátt blóð

Rainbow Rowell
Þýð.: Marta Hlín Magnadóttir

George Orwell
Þýð.: Þórdís Bachmann

Oddný Eir Ævarsdóttir

Eleanor er nýja stelpan í skólanum og
fellur ekki inn í hópinn; ósamstæð föt
úr Rauðakrossbúðinni, úfnar rauðar krullur … Svo sest hún við hliðina
á Park í skólabílnum. Hann er hljóðlátur, framandi og óendanlega svalur.
Ein vinsælasta ungmennabók síðasta
árs. Sjálfur John Green gefur henni 5
stjörnur.
358 bls.

Hrollvekjandi framtíðarsaga sem á ekki
síður erindi nú en þegar hún var rituð
fyrir nær sjötíu árum. Eitt af meistaraverkum nútíma bókmennta eftir einn
snjallasta rithöfund Englendinga á 20.
öld.
340 bls.

Björt bókaútgáfa

Ugla

E

E

útgáfa

„Ég reyndi kannski ekki allt, kannski
of lítið. Kannski of mikið?“ Kona leitar
að nógu kátu sæði til að frjóvga örvæntingarfull egg, sem fer óðum fækkandi. Oddný Eir segir hér ögrandi og
persónulega sögu um ævintýralega
viðureign við djúpa þrá.
„Frumleg og fersk ástarsaga sem
opnar lesandanum nýjar víddir.“
Fréttablaðið um Ástarmeistarann,
2014
98 bls.
Bjartur

Illur seiður

Aftur á kreik

Britt-Marie var hér

Norn er fædd
Carol Gardarsson
Þýð.: Einar Örn Stefánsson
Sögusviðið er Manitoba í Kanada í lok
19. aldar. Hér er sögð uppvaxtarsaga
íslenskrar stúlku, en samfélagið hefur
brennimerkt hana sem norn. Hún
berst fyrir betra lífi í umhverfi sem
ógnar henni; sérstaklega þarf hún að
vara sig á nágranna sínum sem svífst
einskis.
250 bls.
Salka

Timur Vermes
Þýð.: Bjarni Jónsson

Fredrik Backman
Þýð.: Jón Daníelsson

Má hlæja að Hitler? Adolf Hitler
vaknar árið 2011 í almenningsgarði í
Berlín eftir að hafa sofið frá 1945. Almenningur telur að um hæfileikaríkan
leikara sé að ræða en hann heldur sínu
striki. Aftur á kreikk er furðuleg, ögrandi og drepfyndin satíra sem varpar
ógnvænlegu ljósi á samtímann.
384 bls.

Eftir 40 ára hamingjusnautt hjónaband
leitar hin smámunasama og þrjóska
Britt-Marie út á vinnumarkaðinn. Hún
fær starf á frístundaheimili fyrir börn
og unglinga í niðurníddu úthverfi þar
sem líf hennar tekur óvænta stefnu.
Ný og grátbrosleg saga eftir höfund
Maður sem heitir Ove.
413 bls.

Forlagið – Vaka-Helgafell

Veröld

E

E

Þriggja heima saga 3

Afturgangan

Dansað við björninn

Ormstunga

Jo Nesbø
Þýð.: Bjarni Gunnarsson

Anders Roslund og Stefan Thunberg
Þýð.: Halla Kjartansdóttir

Áttunda bók Jo Nesbø í bókaflokknum
um Harry Hole. Æsispennandi saga
um heim eiturlyfja og spillingar sem
hefst á því að Oleg, sonur fyrrverandi
unnustu Harrys, er handtekinn, sakaður um morð. Harry trúir ekki að hann
sé sekur og tekur málið í eigin hendur.
518 bls.

Frábærlega fléttaður og spennandi
tryllir um bræður sem leiðast út í
bankarán en um leið áhrifamikil fjölskyldusaga. Saga um bræðrabönd,
flókið samband föður og þriggja sona
– og móður sem þráir að komast burt.
„Áhugaverðasti krimminn á svæðinu.“
Friðrika Benónýs, Fbl
697 bls.

Kjartan Yngvi Björnsson og
Snæbjörn Brynjarsson

E

Tindur

Hörkuspennandi framhald bókanna
Hrafnsauga og Draumsverðs sem hlotið hafa frábærar viðtökur hjá gagnrýnendum. Þriggja heima saga er magnaður sagnaflokkur fyrir alla sem hafa
gaman af furðusögum. „Fantasía með
breiðri vísun, sannferðugum persónum
og góðri sögu.“ FB / Fréttablaðiðð (um
Draumsverð).
583 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell

B Harðspjalda bók

C Hljóðbók

D Innbundin bóók

E Kilja

Forlagið – JPV útgáfa

Veröld

E

E
F Rafbókk

G Sveigjanleg kápa

V O R B Ó K A T Í Ð I N D I

2 0 1 5

3

Dauðinn ekur Audi

Ég á teppi í þúsund litum

Grasið syngur

Kristian Bang Foss
Þýð.: Nanna B. Þórsdóttir

Anne B. Ragde
Þýð.: Silja Aðalsteinsdóttir

Doris Lessing
Þýð.: Birgir Sigurðsson

Allt leikur í lyndi hjá Asger þar til
hann missir vinnuna. Á endanum fær
hann starf sem aðstoðarmaður fatlaðs
manns, Waldemars. Saman halda þeir
í stórkostlegt ferðalag til Marokkó þar
sem Waldemar vonast til að fá bót
meina sinna. Hárbeitt, gráglettin og
átakanleg saga sem situr í hjartanu að
lestri loknum.
230 bls.

Hér dregur norski metsöluhöfundurinn Anne B. Ragde upp litríka mynd af
þversagnarkenndri móður sinni sem
lést árið 2012. Ragde segir frá uppvaxtarárum sínum í Þrándheimi fyrir
og eftir skilnað foreldra sinna og lífi
móðurinnar eftir að dóttirin flutti að
heiman. Grípandi saga um lífsþrótt og
seiglu, rík af innileika og kímni.
255 bls.

Grasið syngur eftir nóbelsverðlaunahafann Doris Lessing fjallar um
eldfimt samband hvítra og svartra í
Rhódesíu. Hin hvíta Mary giftist duglausum bónda en þráir svarta húsþjóninn Móses. Hún er sundurtætt af togstreitu heitra tilfinninga og rótgróinna
kynþáttafordóma. Eitthvað hlýtur að
bresta.
278 bls.

Forlagið – Vaka-Helgafell

E

E

Endur

Flekklaus

Haugbúi

Yrsa Sigurðardóttir

Sólveig Pálsdóttir

Ung kona er myrt á heimili sínu.
Eina vitnið er sjö ára dóttir hennar.
Skömmu síðar lætur morðinginn aftur
til skarar skríða. Radíóamatör fær sérkennileg skilaboð sem tengja hann við
bæði fórnarlömbin. „Yrsa toppar þarna
allt sem ég hef áður séð … Hörkuspennandi bók.“ Kolbrún Bergþórsdóttir, Kiljunni
476 bls.

Á miðjum níunda áratugnum ferst
ung kona í eldsvoða í Reykjavík. Vitni
sér tvö ungmenni forða sér á hlaupum
en málið er aldrei upplýst. Lögreglumaðurinn Guðgeir er í vanda staddur
þegar það lendir á borði hans. „Ný
stjarna á himni íslenskra glæpasagna,“
segja þeir í Þýskalandi um Sólveigu
Pálsdóttur.
223 bls.

Johan Theorin
Þýð.: Elín Guðmundsóttir

Endur

EC

útgáfa

Ferðamaður snýr heim til NorðurÖlands eftir langdvöl í öðru landi til
að krefjast uppgjörs á gamalli skuld –
og hann skilur eftir sig blóðuga slóð.
Engan nema Gerlof Davidsson, gamla
skútuskipstjórann, grunar hver hann
er. Hinar mögnuðu skáldsögur Johans Theorins hafa farið sigurför um
heiminn.
464 bls.

Forlagið – JPV útgáfa

Ugla

E

Hljóðbók frá Hljóðbók.is
Sólveig Pálsdóttir les

Ef að vetrarnóttu ferðalangur

Flækingurinn

Hellisbúinn

Italo Calvino
Þýð.: Brynja Cortes Andrésdóttir

Kristín Ómarsdóttir

Jørn Lier Horst
Þýð.: Örn Þ. Þorvarðarson

Hrafn er mállaus piltur sem lifir á
jaðri samfélagsins og Flækingurinn er
frásögn af lífi hans einn snjóþungan
vetur. Fjörleg, skörp og knýjandi greining á samfélagi, fólki og samböndum.
„Sterk og feykivel skrifuð saga sem ber
öll bestu höfundareinkenni Kristínar.“
FB / Stundin
365 bls.

Meistaraleg og bráðfyndin frásaga í
mörgum lögum þar sem skipt er um
atburðarás, stíl og umhverfi á óvæntum augnablikum í leit tveggja lesenda,
karls og konu, að söguþræði sem vekur
áhuga þeirra. Ítalski sagnaþulurinn
Italo Calvino fer á kostum í þessari
óborganlegu bók.
336 bls.

Ný glæpasaga eftir verðlaunahöfundinn Jørn Lier Horst einn fremsta
glæpasagnahöfund Noregs.
Nágranni yfirlögregluþjónsins
William Wisting finnst látinn á heimili
sínu. Skömmu síðar finnst lík á skógarhöggssvæði. Líkfundurinn leiðir til
mestu leitar í norskri glæpasögu.
344 bls.

Forlagið – JPV útgáfa

Ugla

E

Draumsýn ehf

G

E

Einn plús einn

Gleymdu stúlkurnar

Hilma

Jojo Moyes
Þýð.: Herdís Magnea Hübner

Sara Blædel
Þýð.: Árni Óskarsson

Óskar Guðmundsson

Hrífandi ástarsaga um tvær ráðvilltar
sálir. Jess er einstæð móðir sem ferðast
með tvö börn sín til Skotlands og ætlar
að bjarga sér úr erfiðum aðstæðum.
Ed, sjálfhverfur milljónamæringur,
slæst í hópinn – er hann riddarinn
sem kemur til bjargar? Þriðja bókin á
íslensku eftir þennan vinsæla höfund.
350 bls.

Það voru liðnir fjórir dagar síðan líkið
af konunni fannst í skóginum en lögreglunni hafði enn ekki tekist að bera
kennsl á hana. Louise Rick er að hefja
störf hjá sérstökum mannshvarfahóp
og við rannsókn þessa máls þarf hún
að rifja upp ýmislegt sem hún hefur
lagt mikið á sig til að gleyma. Sara
Blædel er einn vinsælasti glæpasagnahöfundur Danmerkur.
268 bls.

Salka

E

E

Bjartur

4

Draumsýn ehf

E

Gott fólk

Höllin

Arto Paasilinna
Þýð.: Guðrún Sigurðardóttir

Valur Grettisson

Franz Kafka
Þýð.: Ástráður Eysteinsson og
Eysteinn Þorvaldsson

Sölvi og Sara kysstust fyrst á Austurvelli með lungun full af gasi. Tveimur
árum síðar banka tveir vinir Sölva upp
á og birta honum bréf. Þar ber Sara
hann þungum sökum og krefst þess að
hann taki ábyrgð á framferði sínu. – Er
hægt að beita ofbeldi? Valur Grettisson er blaðamaður í Reykjavík. Þetta er
hans fyrsta skáldsaga.
308 bls.

Skrudda

Í Höllinni segir af ferðalangi sem
kemur í þorp nokkurt og kveðst vera
landmælingamaður en fær blendnar
móttökur. Þetta er saga um útlegð
og útskúfun, um aðkomumanninn
leitandi, um völd og valdaleysi og um
mörk tilfinninga, atvinnu, einkalífs og
stofnana, sem reynast oft óljós.
432 bls.

Bjartur

E

Forlagið

E

Ekki snúa aftur

Góða nótt, Silja

Skálholt I-II

Lee Child
Þýð.: Jón St. Kristjánsson

Sigurjón Magnússon

Jómfrú Ragnheiður

Góða nótt, Silja vakti mikla athygli
þegar hún kom fyrst út árið 1997.
Sögusviðið er Reykjavík um haust.
Jafnvel í hversdagslegustu samskiptum
fólks leynast hættur. En í mannshjartanu er ekkert hversdagslegt, þar ríkir
alltaf upplausn, voði og ringulreið – og
einmitt þar gerist þessi magnaða saga.
184 bls.

Guðmundur Kamban

Jack Reacher er kominn til Virginíu
til að hitta Susan Turner majór sem
nú gegnir hans fyrra starfi. En hún er
horfin og það er eitthvað sérkennilegt í gangi. Reacher stendur frammi
fyrir alvarlegum ásökunum. Og þegar
manni er ógnað er tvennt í stöðunni:
Að berjast eða flýja. Hvað gerir Jack
Reacher?
398 bls.

E

Hefðbundin sjálfsvígsrannsókn tekur
óvænta stefnu þegar lögreglukonan
Hilma finnur tengsl við fleiri sjálfsvíg og slys. Þótt þessi mál eigi rætur í
fortíðinni er Hilma skyndilega komin
í æsilegt kapphlaup við tímann og
harðsvíraður glæpamaður er á hælum
hennar.
444 bls.

Eiturbyrlarinn ljúfi
Ekkjan Linnea Ravaska hefur hreiðrað
um sig uppi í sveit og hyggst eyða þar
ævikvöldinu í friði og ró. Henni verður
ekki að ósk sinni, því um hver mánaðamót má hún búast við óboðnum
gestum sem vilja sinn skerf af ellilífeyri
hennar og heimta einnig mat, þjónustu, glens og gaman. Á endanum er
ekkjunni ofboðið.
203 bls.

E

Forlagið

útgáfa

DNA

Veröld

E

Forlagið – Mál og menning

E

Forlagið – JPV útgáfa

Bókin Jómfrú Ragnheiður sem kom
fyrst út 1930 rekur dramatíska ástarsögu biskupsdóttur í Skálholti og
prestssonar frá Hruna. Ragnheiður
sver eið að hreinleika sínum en elur
40 vikum síðar soninn Þórð Daðason.
Höfundur teflir hér fram sammannlegri baráttu ástar og lífs gagnvart refsiglöðu kirkjuvaldi. 5. prentun á íslensku.
420 bls.

Ugla

E

V O R B Ó K A T Í Ð I N D I

E

Endur
útgáfa

2 0 1 5

A Gormabók

B Harðspjalda bók

C Hljóðbók

Endur

Bókaútgáfan Sæmundur

útgáfa

D Innbundin bók

E Kilja

F Rafbók

G Sveigjanleg kápa

Leyndarmál eiginmannsins

Snjór í myrkri

Ævintýri

Liane Moriarty
Þýð.: Helgi Jónsson

Sigurjón Magnússon

Jonas T. Bengtsson
Þýð.: Ísak Harðarson

Yfir minningunni um tónlistarkonuna
Lillu grúfir dimmur skuggi. Eftir stuttan en glæsilegan feril finnst hún myrt á
hrottafenginn hátt. Lítt þekktur rithöff
undur fær það verkefni að skrifa ævisögu hennar. Kvöld eitt verður á vegi
hans ung kona sem býr yfir óþægilegri
vitneskju …
182 bls.

Cecilia finnur gamalt bréf frá eiginmanni sínum, John Paul, bréf sem
hann vill ekki að sé lesið fyrr en hann
deyr. John Paul er reyndar í fullu fjöri,
svo hvers vegna skrifaði hann þetta
bréf ef ekki má lesa það? Forvitni eiginkonunnar er vakin og bréfið lætur
hana ekki í friði.
350 bls.

Einu sinni voru feðgar í felum á jaðri
samfélagsins. Faðirinn segir drengnum
ævintýri til að útskýra flökkutilveru
þeirra en dag einn breytist það í veruleika. Tíu árum síðar stendur drengurinn uppi með annað líf, annað nafn –
og fer að leita að sjálfum sér. Mögnuð
þroskasaga á mörkum ævintýris og
dauðans alvöru.
437 bls.

Ugla

Tindur

E

E

Væntanle

g

Mamma, pabbi, barn

Stúlkan með náðargjafirnar

Þýð.: Nanna B. Þórsdóttir

M. R. Carey
Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

Þriggja ára stúlka vaknar alein. Hún
er læst inni og enginn kemur að vitja
hennar. Og dagarnir líða … Tvö einkennileg mál hafna samtímis á borði
lögregluforingjans Connys Sjöberg
og hann og félagar hans velta fyrir sér
hvort þau geti tengst. Ný glæpasaga
eftir höfund Piparkökuhússins sem sló
í gegn.
348 bls.

Á hverjum morgni bíður Melanie í
klefanum sínum eftir að komast í tíma.
Það besta sem hún veit er að læra um
heiminn utan skólastofunnar. Melanie
er sérstök stúlka sem býr yfir óvanalegum hæfileikum. Guðirnir voru
örlátir daginn sem henni var úthlutað
náðargjöfunum. „Einlæg, vægðarlaus
og átakanlega mannleg …“
438 bls.

Forlagið – JPV útgáfa

E

E

Sverðagnýr

Cold was that Beauty

2: Blóð og gull
George R.R. Martin
Þýð.: Elín Guðmundsdóttir
Magnþrunginn sagnabálkur, kenndur
við fyrstu bók bálksins, Game of Thrones, eftir hinum vinsælum sjónvarpsþáttum sem m.a. eru teknir upp á Íslandi. Stark-ættbálkurinn er sundraður
og Daenerys, síðasti erfingi drekakonunganna, setur stefnuna á Westeros
með hefndarhug í hjarta.
630 bls.
Ugla

Icelandic nature poetry
Þýð.: Bernard Scudder
Samant.: Helga K. Einarsdóttir
Íslensk náttúra, ógn hennar og fegurð,
er viðfangsefni ljóðanna sem bókin
geymir. Ljóðin eru eftir flest helstu
skáld Íslendinga fyrr og síðar. Gullfalleg gjöf handa enskumælandi unnendum ljóðlistar.
88 bls.
Salka

E

E
Morðið í
Austurlandahraðlestinni
Agatha Christie
Þýð.: Jakob F. Ásgeirsson

Nokkru eftir miðnætti verður hin
fræga Austurlandahraðlest að nema
staðar á miðri leið vegna mikillar snjókomu. Um morguninn kemur í ljós
að einn farþeginn hefur verið myrtur
í klefa sínum sem er læstur innan frá.
Ein snjallasta bók drottningar sakamálasögunnar – og frægasta ráðgáta
Hercule Poirots.
260 bls.
Ugla

A Gormabók

D

Endur
útgáfa

Syndlaus

Fardagar

Viveca Sten
Þýð.: Elín Guðmundsóttir

Þankar um hringleið
Ari Trausti Guðmundsson
gola hvíslar/ við undirleik hjartans
/ grjótglamur við fót … Fardagarr er
sjöunda ljóðabók Ara Trausta. Skáldið
ferðast hér víðsvegar um Ísland og
deilir skynjun sinni af landinu og náttúruöflunum með lesendum. Það leynir
sér ekki að þessi ferðalangur þekkir
land sitt í þaula og ber hag þess fyrir
brjósti.
54 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Syndlaus er þriðja bókin í röð geysivinsælla glæpasagna sem gerast á
Sandhamn, einni af sumarleyfisperlum
skerjagarðsins fyrir utan Stokkhólm.
Fyrstu bækurnar tvær, Svikalogn og
Í innsta hring,
g fengu afbragðs viðtökur
íslenskra lesenda.
418 bls.
Ugla

E

E

Náðarstund

Við

Ljóðasafn

Hannah Kent
Þýð.: Jón St. Kristjánsson
Uppl.: Hildigunnur Þráinsdóttir

David Nicholls
Þýð.: Arnar Matthíasson

Ingunn Snædal

Agnes Magnúsdóttir bíður aftöku fyrir
hrottalegt morð. En er hún sek? Hér er
dregin upp margræð og ógleymanleg
mynd af nöprum íslenskum veruleika,
heitum tilfinningum og hörmulegum
örlögum. Bókin hefur fengið frábæra
dóma og unnið til fjölda viðurkenninga víða um heim.
675 mín.
Hljóðbók.is

E

Hildigunnur Þráinsdóttir les

E

Björt bókaútgáfa

Stella Blómkvist

Forlagið – Mál og menning

C

Ljóð

Morðin í Skálholti
Áttunda bókin um Stellu sem er að
vanda harðsnúin, sjálfstæð og herská.
Hvert snýr kona sér þegar eiginmaðurinn er sakaður um að hafa myrt pabba
hennar og bestu vinkonu? Hvað gera
ættingjar stúlku sem hverfur sporlaust
og lögreglan segir að muni aldrei koma
í leitirnar? Þeir sem engu hafa að tapa
snúa sér til Stellu Blómkvist.
288 bls.

E

Forlagið – Mál og menning

E

Lífefnafræðingurinn Douglas Petersen
reynir að bjarga hjónabandinu með því
að leggja upp í mikla menningarreisu
um Evrópu ásamt eiginkonu og syni. Á
ferð um París, Amsterdam, Feneyjar og
Flórens vaknar óneitanlega sú spurning
hvort menningarreisur séu heppilegar
til að bjarga hjónaböndum og bæta
sambandið við börnin. – Grátbrosleg
saga um nútímafjölskyldulíf, krydduð
kaldhæðnum breskum húmor.
Bjartur

Ingunn Snædal hefur sent frá sér fimm
ljóðabækur, sem hafa vakið athygli og
aflað henni vinsælda. Hér er að finna
heildarsafn ljóða metsöluskáldsins frá
Jökuldal, frá 1995 til 2015, ásamt áður
óbirtum ljóðum. Ljóð Ingunnar eru
skemmtileg og vekja bæði forvitni og
samúð hjá lesanda. Þau gefa góða innsýn í flókinn veruleika á hnitmiðaðan
og ísmeygilega fyndinn hátt.
Bjartur

D

Skæri blað steinn

Vorlík

Norður

Naja Marie Aidt
Þýð.: Ingunn Ásdísardóttir

Mons Kallentoft
Þýð.: Jón Þ. Þór

Eyþór Árnason

Saga um það að komast áfram í
samfélaginu, saga um kærleik, hefnd
og völd. Og mátt skáldskaparins.
„Tilfinningaríkur, nákvæmur og
kraftmikill texti.“ – Politiken
Þetta er fyrsta skáldsaga Naju Marie
sem hlaut bókmenntaverðlaun
Norðurlandaráðs fyrir smásagnasafnið
Bavíana, sem Bjartur gaf út 2011.
363 bls.

Fallegan vordag er kyrrðin skyndilega
rofin í hjarta Linköping á ofsafenginn
hátt. Fjórða bókin um rannsóknarlögreglukonuna Malin Fors. Mons Kallentoft er einn af þekktustu höfundum
Svíþjóðar og bækur hans um Malin
Fors hafa notið mikilla vinsælda jafnt á
Íslandi sem annars staðar.
464 bls.

Bjartur

B Harðspjalda bók

D Innbundin bóók

E Kilja

Veröld

Ugla

E
C Hljóðbók

Eyþór Árnason hefur vakið mikla
athygli fyrir ljóð sín en hann hlaut
Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar fyrir fyrstu ljóðabók sína,
Hundgá úr annarri sveit. Í Norður
leitar Eyþór í sveitirnar norðan heiða –
með nokkrum útúrdúrum.
102 bls.

F Rafbókk

E
G Sveigjanleg kápa

V O R B Ó K A T Í Ð I N D I

2 0 1 5

5

Passíusálmarnir

Áhrifasaga Saltarans

Fyrstu 1000 dagarnir

Hallgrímur Pétursson
Umsj.: Mörður Árnason

Gunnlaugur A. Jónsson

Sæunn Kjartansdóttir

Ný útgáfa Marðar Árnasonar íslenskufræðings á Passíusálmunum gerir þetta
vinsælasta íslenska bókmenntaverk
allra tíma loksins aðgengilegt. Skýringar, umföllun og samantektir gera efnið
leikandi létt og glæsileg bókarhönnun
hjálpar enn betur til.
656 bls.

Áhrifasaga Saltarans fjallar um
Davíðssálma í sögu og samtíð. Efnið er
afar umfangsmikið og vitnar um ótrúlega víðtæk áhrif Sálmanna á flestum
sviðum mannlífsins, jafnt í gyðingdómi
og kristni. Áherslan í þessari bók hvílir
talsvert á íslenskri áhrifasögu, ekki síst
í síðari tíma trúarlífi og menningu.
629 bls.

Crymogea

Hið íslenska bókmenntafélag

Fyrstu 1000 dagarnirr er aðgengileg
handbók fyrir alla foreldra. Í bókinni
eru gefin góð ráð um hvernig foreldrar
geta búið sig undir fæðingu barns og
annast það og örvað fyrstu árin með
það að leiðarljósi að byggja upp heilbrigðan og ástríkan einstakling. Sæunn
Kjartansdóttir hefur áður skrifað bókina Árin sem enginn man.
232 bls.
Forlagið – Mál og menning

D

D

D

G

Þakklæti

Ástin, drekinn og dauðinn

Sigurbjörn Þorkelsson

Vilborg Davíðsdóttir

Í bókinni eru 146 ljóð, þar af 112 áður
óbirt og 34 úr fyrri ljóðabókum höff
undar. Einnig ljóðatengd orð um viðbrögð við áfalli, vonbrigði og glímu,
baráttu og erfiðar tilfinningar. 10
Morgunblaðsgreinar, 15 Facebook
færslur, 26 ljósmyndir auk eftirmála
og annarra orða. Bókin er þó fyrst og
fremst óður til lífsins og tjáir þakklæti fyrir undursamlegar gjafir þess.
Lifi lífið!
240 bls.

Í Ástinni, drekanum og dauðanum
lýsir Vilborg Davíðsdóttir vegferð sinni
og hennar heittelskaða. Bókin veitir í
senn innsýn í veröld krabbameinsins
og djúpa sorg þess sem hefur elskað
og misst. En hún er ekki síður óður
til kærleikans, hvatning til að lifa í
árvekni og sættast við að dauðinn er
órjúfanlegur hluti af lífinu.
265 bls.

Sigurbjörn Þorkelsson

Handbók húsmæðra
1000 húsráð
Er hiksti þig t.d. lifandi að drepa eða
fló á skinni? Eru varirnar sprungnar og
nefið rautt? Þarftu að losna við óþef úr
íbúð og blett úr flík? Eru eggin fúl eða
kaffið svikið? Þarftu að fá páfagaukinn til að tala eða fæla burtu flugur og
mýs? Svör við öllu þessu og svo miklu
fleiru finnur þú í þessari gagnmerku
bók. 1000 húsráð fyrir alla, jafnt konur
sem karla.
240 bls.

Forlagið – Mál og menning

G

Nýhöfn

E

Við sem erum blind og nafnlaus

Bókin um vefinn

Hjólabókin – Árnessýsla

Alda Björk Valdimarsdóttir

Sjálfshjálparkver fyrir
metnaðarfulla vefstjóra
Sigurjón Ólafsson
Bókin um vefinn er hugsuð sem handbók fyrir þá sem sinna vefstjórn,
reynda vefstjóra sem og nýliða í veff
umsjón. Vefstjórar hafa orðið útundan
þegar kemur að fræðslu í vefgeiranum,
jafnt hér á landi sem erlendis. Þörfin er
hins vegar mikil þar sem vefstjórnendur fá yfirleitt vefinn í fangið án nauðsynlegrar þjálfunar og fræðslu.
187 bls.
IÐNÚ útgáfa

Dagleiðir í hring á hjóli –
4. bók: Árnessýsla
Ómar Smári Kristinsson
Í mestu ferðamannasýslu landsins er
fjöldinn allur af spennandi leiðum fyrir
hjólreiðafólk. Rúmlega 200 ljósmyndir
gefa innsýn í sýsluna.
Hjólabækurnar eiga sér enga hliðstæðu hér á landi.
112 bls.
Vestfirska forlagið

Fyrsta ljóðabók Öldu Bjarkar sem heff
ur áður birt ljóð sín í TMM
M og Stínu og
var valin Háskólaskáldið 2013 í ljóðasamkeppni Stúdentablaðsins. Ný rödd
í íslenskri ljóðagerð.
69 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

G

E

E

Væntanle

g

Breyttur heimur

Hornstrandir og
Jökulfirðir 4. bók

Jón Ormur Halldórsson

Um þessar mundir eru ný stórveldi að
eflast; þau eldri missa mátt sinn. Sagan
kennir að slíkar breytingar á valdahlutföllum bjóða hættunni heim. Bókin
Breyttur heimurr varpar ljósi á ýmsar
óraflóknar og hnattrænar átakalínur
okkar tíma og sýnir þær sem samhangandi og skiljanlega heild.
448 bls.

Fræði og bækur
almenns efnis

Samant.: Hallgrímur Sveinsson

Hornstrandir heilla.
Fjölbreyttar, áhugaverðar og
spennuþrungnar frásagnir, sem jafnast á sinn hátt fyllilega við glæpasögur
nútímans.
131 bls.
Vestfirska forlagið

Forlagið – Mál og menning

G

E

22 Places You Absolutely
Must See in Iceland
22 lugares de Islandia que
no te puedes perder
22 Places – Kínverska
Myndir: Vigfús Birgisson
Nú er þessi vinsæla bók um Ísland fáanleg í spænskri og kínverskri útgáfu.
96 bls.
Crymogea

Bylting

Hreint mataræði

og hvað svo?
Björn Jón Bragason
Nýstárleg bók sem hverfist um stjórnarskiptin 1. febrúar 2009. Hér koma
fram nýjar upplýsingar um aðdraganda
þeirra og greint er frá örlagaríkum
atburðum sem fylgdu í kjölfarið. Ýmislegt mun hér koma á óvart.
210 bls.
Salka

Alejandro Junger
Þýð.: Nanna Gunnarsdóttir og
Guðrún Bergmann

Byltingarkennt kerfi sem hjálpar líkamanum að heila sig á náttúrulegan
hátt.
Girnilegar og saðsamar uppskriftir,
fræðsla, hvatning og ráð. Þrjár vikur –
og áhrifin láta ekki á sér standa!
312 bls.
Salka

G

G

E

55 leiðir til þess að bera
fram orðið Siglufjörður
Lefteris Jakúmakis
Þýð.: Róbert Viðarsson

G
6

55 myndir eftir málarann Lefteris Jakúmakis og frásagnir innblásnar af líff
inu á Norðurlandi. Umfjöllunarefnin
eru margbreytileg, hversdaglífið á
Siglufirði, beitningarvinna, þjóðsögur
staðarins og fegurð íslenskrar náttúru.
Málarinn veltir líka fyrir sér afleiðingum af ofnýtingarstefnu, fjölgun ferðamanna og græðgi auðvaldsins.
88 bls.
Anagramma

Djúsbók Lemon

Iceland Defense Force

Jón Arnar Guðbrandsson og
Jón Gunnar Geirdal

Bragi Þór Jósefsson

Ljósmyndir Braga Þórs Jósefssonar
af mannlausu Miðnesi rétt eftir að
Bandaríkjaher hvarf á brott. Byggingarnar hafa lokið upphaflegum tilgangi
sínum og bíða þess sem verða vill, á
valdi náttúrunnar og nýrra herra.
38 bls.

Í Djúsbók Lemon er að finna fjörutíu sælkerasafa og þeytinga úr besta
fáanlega hráefni, einfalda, frísklega
og stútfulla af hollefnum úr ávöxtum,
grænmeti, skyri og náttúrulegu kryddi
og bragðefnum. Drykkir sem bjarga
deginum!
80 bls.

Crymogea

Forlagið – Vaka-Helgafell

D
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A Gormabók

B Harrðspjalda bók

C Hljóðbóók

D Innbundin bók

E Kilja

F Rafbók

G Sveigjanleg kápa

D

Iceland Exposed

Pabbi, átt þú uppskrift?

Páll Stefánsson

Smári Hrafn Jónsson

Í nær fjóra áratugi hefur Páll Stefánsson ferðast um Ísland og ljósmyndað
landið á öllum árstímum og í öllum
veðrum. Einstök innsýn hans í margbreytileika umhverfis og birtu hefur
skapað honum sérstöðu sem eins
fremsta náttúruljósmyndara Norðurlanda. Ný bók frá honum eru stórtíðindi. Væntanleg í maí.
148 bls.

Matreiðslubók fyrir byrjendur og
lengra komna heimiliskokka.
Vinsæl gjöf handa fólki sem er ný
byrjað að búa.
Þægileg bók í A5 stærð.
Fæst hjá Eymundsson og á Facebooksíðu bókarinnar Smári kokkur-Pabbi átt
þú uppskrift?
Bók sem slegið hefur í gegn.
60 bls.

Crymogea

Pabbi, átt þú uppskrift?

Væntanle
g
í maí

D

D

A
Íslandssaga A–Ö

Rétturinn til letinnar

– frá abbadís til Örlygsstaðabardaga
Einar Laxness og Pétur Árnason
Íslandssaga A-Ö, sem nýst hefur söguáhugafólki í um fjóra áratugi, kemur
nú út í nýrri handhægri útgáfu, uppfærð og ríkulega aukin. Hér er fjallað
um sögu Íslands eftir uppflettiorðum,
frá upphafi til okkar daga. Meðal nýjunga er persónusaga fjölmargra Íslendinga sem mótað hafa sögu þjóðarinnar.
600 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell

Paul Lafargue
Þýð.: Guðmundur J. Guðmundsson

Megas og dauðasyndirnar
Óttar Guðmundsson
Magnús Þór Jónsson, Megas, hefur
um langt skeið verið einn umdeildasti
listamaður þjóðarinnar. Hann hefur
gefið út fjölda hljómplatna með eigin
lögum og textum, þýtt og samið leikrit,
skrifað skáldsögu og málað myndir.
Í bókinni er æviferill Megasar rakinn
og verk hans skoðuð.
314 bls.
Skrudda

130 ára vakningarrit sem enn á erindi
enda ádeila á sóun og græðgi iðnaðarsamfélagsins. Höfundur sem var
tengdasonur Karls Marx og einn af
frumkvöðlum sósíalismans deilir hér
á almenna dýrkun vinnunnar. Ritið er
eitt þekktasta rit 19. aldar sósíalista en
birtist nú í fyrsta sinn á íslensku.
82 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

D

D
Um hjartað liggur leið

Fyrir sunnan

Johannes Larsen á ferð um
Ísland 1927 og 1930
Vibeke Nørgaard Nielsen
Þýð.: Sigurlín Sveinbjarnardóttir
Myndir: Johannes Larsen
Einstakar teikningar danska listamannsins Johannesar Larsens af söguslóðum Íslendingasagna, sem hann
teiknaði í tveimur ferðum til Íslands
1927 og 1930. Vibeke Nørgaard Nielsen
lýsir ferðum listamannsins um landið.
Formáli eftir Aðalstein Ingólfsson.
208 bls.
Ugla

Jack Kornfield
Þýð.: Sigurður Skúlason

Tryggvi Emilsson

Æviminningar Tryggva Emilssonar
þykja einstakur aldarspegill. Fyrstu
bækurnar tvær, Fátækt fólkk og Baráttan um brauðið,
ð voru tilnefndar til
Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Lokabindið segir frá stjórnmálaátökum syðra og harðri lífsbaráttu í
braggahverfum Reykjavíkur á eftirstríðsárunum.
383 bls.

Þessi bók er talin meðal albestu rita
um andleg málefni. Höfundur stefnir
saman austurlenskri speki og hugsunarhætti Vesturlandabúa og leggur
áherslu á gildi þess að losa sig við neikvæðar hugsanir.
297 bls.
Salka

Forlagið

G

Endur

E

útgáfa

Endur
útgáfa

Mannorðsmorðingjar?

Vertu úlfur

Mörk

Faglegar og persónulegar pælingar
um stöðu fjölmiðlunar á Íslandi
Björn Þorláksson
Hér er hvorki á ferðinni venjuleg
blaðamennskubók né dæmigert fræðirit, heldur umfjöllun um hlutverk íslenskra fjölmiðla með sjálfsævisögulegu ívafi. Björn hlífir hvorki sjálfum
sér né öðrum, og útkoman er ögrandi
lesning, skemmtileg og upplýsandi.
216 bls.
Salka

wargus esto
Héðinn Unnsteinsson
Mögnuð frásögn af ferðalagi manns
inn í heim stjórnleysis, heim sem sumir þekkja, margir óttast en allir ættu að
leitast við að skilja betur. Öðrum þræði
sigursaga Héðins Unnsteinssonar en
líka saga um baráttu við fordóma, kerff
ið og jafnvel tungumálið sjálft. Hvað er
annars að vera heilbrigður?
192 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

Þóra Karítas Árnadóttir

D

Vel falið leyndarmál fylgir Guðbjörgu
Þórisdóttur alla tíð. Nú hefur dóttir
hennar, Þóra Karítas Árnadóttir, skriff
að sögu litlu stúlkunnar sem vissi ekki
hve óeðlilegt var „að búa í tveimur aðskildum heimum, himnaríki og helvíti,
í einu og sama húsinu“.
159 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

G

Meðvirkni

Sætmeti án sykurs og sætuefna

Villt

– orsakir, einkenni, úrræði
Pia Mellody
Þýð.: Hilmar Ramos
Meðvirkni er ástand sem getur haft
áhrif á allt líf okkar: fjölskyldu og
frama, hugsanir, tilfinningar og hegðun. Pia Mellody er einn helsti brautryðjandinn í skilgreiningu á meðvirkni
og hefur gefið út bækur og kennsluefni
um greiningu, orsakir og meðhöndlun
vandans. Grundvallarrit um meðvirkni.
288 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell

Nanna Rögnvaldardóttir

Cheryl Strayed
Þýð.: Elísa Jóhannsdóttir

Langar þig að segja skilið við sykurinn?
Í þessari bók má finna uppskriftir að
fjölbreyttu góðgæti þar sem hvorki er
notaður unninn sykur, síróp, hunang
eða annað slíkt né tilbúin sætuefni,
heldur einungis ávextir. Borðaðu
morgunkorn, konfekt, kökur og eftirrétti með góðri samvisku!
144 bls.

Salka

D

E

Orðaþrautir

Ömmumatur Nönnu

Þorsteinn Einarsson

Nanna Rögnvaldardóttir

Orðagátur og þrautir af ýmsu tagi sem
gaman er að glíma við. Byggir á orðum
og bókstöfum sem eiga rætur í okkar
daglega lífi.
Lítið og létt kver sem passar í vasann
og hentar vel á ferðalögum og hvenær
sem er.
Fæst bæði á íslensku og ensku.
84 bls.

Margir réttir sem fólk ólst upp við
eða fékk hjá ömmu eru nú sjaldséðir.
Í Ömmumat Nönnu eru yfir 80 uppskriftir að góðum og umfram allt
heimilislegum mat sem töfrar fram
notalegar minningar og er ómissandi
hluti af íslenskri matarhefð. Sumir
réttirnir eru alveg hefðbundnir, aðrir
ögn nútímalegri.
160 bls.
Forlagið – Iðunn

G

D
B Harðspjalda bók

C Hljóðbók

D Innbundin bóók

E Kilja

Ung kona fer ein og óvön í 1600 kílómetra langa gönguferð eftir Kambaslóðinni við Kyrrahaf. Hin erfiða ferð
bæði styrkir hana og heilar. Eftir þessari vinsælu bók var gerð kvikmynd
með Reese Witherspoon í aðalhlutverki og var hún tilnefnd til Óskarsverðlauna.
433 bls.

Forlagið – Iðunn

Salka

A Gormabók

(Esenis tesenis tera)
Viðrini veit ég mig vera

Listamaður á söguslóðum

G

G

Ævisögur og
endurminningar

F Rafbókk

G Sveigjanleg kápa

Endur
útgáfa

V BÓKATÍÐINDI 2015
VOR
Útgefandi:

Félag íslenskra bókaútgefenda
f
Barónsstíg 5
101 Reykjavík
Sími: 511 8020
Netf.: fibut@fibut.is
Vefur: www.fibut.is

Umbrot:
Oddi, umhverfisvottuð prentsmiðja
Ábyrgðarmaður: Benedikt Kristjánsson
Forsíðumynd:
Lárus Karl Ingason
Forsíðuna prýðir bókaunnandinn Auður Haralds, myndin er
tekin í Reykjavík, Bókmenntaborg UNESCO.
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Flækingurinn

Vertu úlfur

Vildarverð: 3.599.Verð:
V
erð
ð: 3.999.-

Vildarverð: 3.599.Verð: 3
3.999.999
9.-

Vildarverð:

3.999.Verð:

4.999.Viðrini veit ég mig vera

Í fangabúðum nazista
Vildarverð: 3.299.Verð:
Ve
erð 3.699.-

Krúttlegt hekl fyrir
litlar tásur
Vildarverð: 3.999.Verð: 4.499.-

Ormstunga
Vildarverð: 3.299.Verð:
V
erð: 3.699.-

Vildarverð:

3.999.Verð:

4.999.-

Heilsubók Röggu Nagla

Hreint mataræði

Íslandssaga A-Ö

Dýrin

Vildarverð: 3.499.Verð: 3.999
3.999.9.-

Vildarverð: 5.399.Verð: 5.999
5.999.--

Vildarverð: 3.499.Verð: 3
3.999.999
9.-

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1
540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gilda frá og með 21. apríl til og með 30. apríl. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndabrengl.

