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Bibbi

rokkar í rituðu máli

Mikael

með magnaða bók

Fréttablaðið
„Ef Skálmöld væri bók, þá væri hún Gerill.“

Dr. Gunni

Sigurbjörn Ragnarsson er þekktari sem meðlimur Skálmaldar og
Ljótu hálfvitanna en sem rithöfundur, þótt hann hafi skrifað fyrir
sjónvarp og leikhús, auk þess að semja alla texta Skálmaldar. Hann
hefur hlotið Grímuverðlaunin og Íslensku tónlistarverðlaunin
fyrir skrif sín og skáldskap.
Gerill er fyrsta skáldsaga Snæbjörns. Húmor og yfirgengilegheit
eru allsráðandi og ekki erfitt að giska á að höfundur spegli sjálfan
sig í aðstæðum. Rokk, fyllerí og þrísom – eitthvað fyrir alla!
Arngrím Sævar Eggertsson dreymir um að verða rokkstjarna.
Hamingjan hjálpi þeim sem standa í vegi fyrir honum og hljóm
sveitinni. Alla vega honum ...

Stundin

Mér finnst hann gera þetta stórvel [...] verulega
áhrifarík bók [...] fallega skrifuð, beinskeytt og
hreinskilin.“
Þorgeir Tryggvason í Kiljunni
„Mér finnst Mikael gera þetta ofsalega fallega ...“
Friðrika Benónýsdóttir í Kiljunni
„Það væri auðvelt að hrista hausinn og fussa yfir
fáfræði og múgsefjun, ef sögusvið þessarar mögnuðu
bókar væri myrk mið
alda
kirkja en ekki raflýst
nútímakirkja í smáíbúðahverfinu.“
Helgi Seljan

„Sláandi og hreinskilin frásögn sem nær til manns
því hún er allt í senn, hversdagsleg og hádramatísk –
þetta er jú saga um venjulega Íslendinga og íslenskt
samfélag en um leið um þær sterku tilfinningar sem
leynast undir þessu venjulega yfirborði. Það er ekki
hver sem er sem getur opnað sig með þessum hætti
og hleypt lesendum undir yfirborðið.“
Katrín Jakobsdóttir
„Þessi bók er veisla!“ Vigdís Grímsdóttir
„Helvíti mögnuð lesning.“
Maríanna Clara Lúthersdóttir,
Druslubækur og doðrantar

Er nautið skepna í mannsmynd — eða dýrslegur maður?

Stefán Máni

eins og hann gerist bestur!

„Ég sá strax að þetta er ótrúlega skemmti
legt efni til að vinna með; bæði er sagan
mjög myndræn og uppbyggingin sjúklega
spennandi; ég hrífst af flakki í tíma og ró
legri uppbyggingunni.“
Þetta sagði verðlaunaleikstjórinn Bald
vin Z í tilefni af því að Pegasus hefur
nú keypt kvikmyndaréttinn að Nautinu,
nýjustu bók Stefáns Mána og mun gera
sjónvarpsþáttaröð eftir henni. Baldvin  
mun skrifa handritið ásamt öðrum og
leikstýra þáttunum.
Baldvin Z leikstjóri og Stefán Máni rithöfundur
ásamt Lilju Ósk og Einari Sveini, framleiðendum
hjá Pegasus, við undirritun samnings um sölu kvik
myndaréttar á Nautinu á dögunum.

„Mjög flinkur höfundur.“
Sigurður Valgeirsson
og Sunna Dís Másdóttir í Kiljunni

„... Sko, þetta er engin venjuleg spennu
bók, það er varla hægt að leggja hana frá
sér. Hún slær öllum hinum bókunum
þínum við.“
Hrafnhildur Konráðsdóttir
„... Kolsvört, klikkuð, klámfengin og
„krúl“. Þú nærð ansi vel að skrifa um
verstu takta mannskepnunnar, myrkrið og
vonleysið.“
Ragna Gestsdóttir
„Maður sogast inn í heillandi hrylling sem
heldur manni við efnið frá fyrstu blaðsíðu
til síðustu. Hrikalega vel plottuð og upp
byggð.“
Baldvin Z leikstjóri
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Boltinn rúllar!

Frábærar knattspyrnubækur frá Sögum
Glæný bók um besta sóknartríó
allra tíma.
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Ungmennabækur

01.11.-22.11.2015

Barcelona er alveg örugglega með sterk
ustu framlínu sem nokkurt fótboltalið
hefur teflt fram. Messi, Neymar og Luis
Suárez eru allir töframenn með boltann
og spila sóknarbolta eins og hann er fal
legastur. En hverjir eru þessir frábæru
markahrókar, hvaðan koma þeir og
hversu langt geta þeir náð?

Íslenska kvennalandsliðið í
fótbolta hefur náð frábærum
árangri.

Illugi Jökulsson hefur á undanförnum
árum skrifað fjölmargar vinsælar fót
boltabækur sem ætlaðar eru ungu kyn
slóðunum, en allir geta í rauninni haft
gaman af. Fjörugur texti, endalausir
fróðleiksmolar og stórkostlegar myndir
– þetta er einfaldlega bráðsmellin bók
um „Skytturnar þrjár“ sem allir áhuga
menn um íþróttir og íþróttahetjur verða
að eignast.

Ekki er minni fengur að samskonar
bók um íslenska kvennalandsliðið. Það
hefur gert garðinn frægan í mörg ár og
komist á hvert stórmótið af öðru. Björn
Þór Sigbjörnsson, blaðamaður, skrifar
bókina. Kvennabolti stendur stundum í
skugga karlaboltans,  en hér er tækifæri
til að kynnast mjög sterku liði á sigur
braut. Kynnumst liðinu og mætum svo
á völlinn!
Loks hafa Sögur tekið saman litríkar
og flottar bækur um 30 bestu fótbolta
konur heimsins, og 30 bestu karla. Alex
Morgan, Carli Lloyd, Marta og fleiri
magnaðar fótboltakonur – og svo Ron
aldo, Messi, Ibrahimovic og Neuer.
Fræðist um þau bestu!

Ný barnabók eftir

Ólaf Hauk Símonarson

Er hundur
á heimilinu?
Þá er þetta
bókin fyrir alla
fjölskylduna!
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Spennandi
01.11.-22.11.2015

fróðleikur í flottum bókum!

Er unga fólkið hætt að lesa? Er það
sokkið ofan í símana? Er sjálfsagður
fróðleikur um lífið, náttúruna og
söguna á undanhaldi?
Sé svo, þá er bókaflokkurinn Spenn
andi fróðleikur meðal sem virkar.
Illugi Jökulsson hefur skrifað fjórar
nýjar bækur í þennan flokk og þeir
Helgi Hrafn Guðmundsson og
Kolbeinn Óttarsson Proppé sína
hvor. Allar státa bækurnar af líflegum
og læsilegum texta, flottum myndum
og óteljandi fróðleiksmolum. Þær
eru sniðnar fyrir ungt fólk en í raun

geta lesendur á öllum aldrei notið
þeirra og fræðst um flest milli himins
og jarðar.
Hverjir voru svakalegustu víkingar
sögunnar, og hvað unnu þeir sér til
frægðar? Hvaða sjóræningjar voru
grimmastir – eða göfugastir? Ekki
eru öll eldfjöll á Íslandi, en hver eru
ógurlegustu eldgos sögunnar? Hver
eru 30 flottustu undur veraldar?
Hverjar voru grimmustu risaeðlurn
ar, hvernig lifðu þær og drápust? Og
hvaða dýr eru í mestri útrýmingar
hættu?

Ég er maðurinn sem fór í
hundana. Að tveir púðlu
hundar yrðu félagar mínir og
vinir – nei, því hefði ég aldrei
trúað.

Linda Ólafsdóttir myndskreytti
bókina af listfengi.
Ólafur Haukur Símonarson er tví
mælalaust einn okkar ástsælustu
höfunda. Hér bregst honum ekki
bogalistin fremur en fyrri daginn.
Þetta er bók sem öll fjölskyldan hef

ur gaman af – bók um samskipti og
tilfinningar hunda og manna sem
mörgum mun reynast auðvelt að
tengja sig við.
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Ungmennabækur
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„Mikill fengur að þessari bók, sem sýnir
okkur inn í veröld sem flestum okkar er
hulin.“
Ungmennabækur

01.11.-22.11.2015

Unglingabókársins!
„Þetta er þroskasaga úr samtímanum og ég
óska Arnari til hamingju með þessa fallegu
og skemmtilegu bók.“
Andri Snær Magnason
„Textinn er kraftmikill og litríkur, fynd
inn og fallega hrár, sagan er full af til
finn
ingalegu innsæi og samkennd, bæði
skemmtileg og gagnleg.“
Hildur Eir Bolladóttir, prestur
„Vel skrifuð bók sem fjallar á raunsannan
hátt um unglingsárin. Ekki síður bók fyrir
foreldra en unglinga.“
Guðrún Kaldal, framkvæmdastjóri
Frostaskjóls og mamma.

„Þrátt fyrir að umfjöllunarefnið sé við
kvæmt er bókin skemmtileg aflestrar og
hver eftirminnileg persónan af annarri
birtist lesandanum.“
Jóhannes Bjarnason,
kennari og íþróttaþjálfari
„Það er ekki laust við að ég, líklega eins
og margir ungir karlmenn, sjái sjálfan
mig í söguhetjunni og raunum hans. Það
er ómögulegt að bíða lengur en í ár, tops,
eftir framhaldi eða einhverju sem býr yfir
þessum sömu töfrum.“
Jóel Enok Kristinsson
Fyrsta bók Arnars Más Arngrímssonar
heillar lesendur upp úr skónum!

Jóhanna Kristjónsdóttir, rithöfundur
og Mið-Austurlandasérfræðingur

Á flótta
Örlagasaga Ibrahems Faraj
Í blálok júní árið 2002 kom Ibrahem
Al Danony Mousa Faraj til Íslands með
kvöldfluginu frá Svíþjóð. Með falsað
vegabréf í vasanum, aleiguna í svartri
ferðatösku og dúndrandi hjartslátt fikr
aði hann sig í gegnum Flugstöð Leifs
Eiríkssonar og hóf nýtt líf, í nýju landi,
undir nýju nafni.
Hér er saga hans rakin og lesandinn
verður margs vísari, hvort heldur er um
aðstæðurnar í Líbíu eða móttökurnar á
Íslandi, eftir að þangað var komið. Þessi
bók er mikilvægt innlegg í umræðuna
um vanda flóttafólks og hvernig brugðist
er við honum.

Anna Lára Steindal, höfundur bókar
innar,  hefur um árabil unnið að rann
sóknum og verkefnum sem tengjast
flóttamönnum og íslam á Íslandi.
„Hrífandi og grípandi og sýnir vel bak
grunninn á flóttamannavandanum.
Frábær bók!“
Magnús Þorkell Bernharðsson, sérfræð
ingur í málefnum Mið-Austurlanda
„Þetta er mjög forvitnileg og fróðleg bók.
Manni fer að að þykja vænt um pers
ónurnar sem hún fjallar um. Skilningur
höfundarins á fólkinu sem hún er að lýsa
er til fyrirmyndar.“
Vera Illugadóttir fréttamaður

Ljóð

Sko ...

Heilsa

Flott

Góðir farþegar
Sindri Freysson

Fánýtur fróðleikur
830 bls. af skemmtun!

Heilsubók Röggu nagla
Ragnhildur Þórðardóttir

Myndir ársins 2014

Við erum stödd um borð í þotu á
flugi til ókunnugs áfangastaðar og
fáum að skyggnast inn í hugskot
farþeganna andartak. Um borð er
einhver sem hefur illt í hyggju. Þessi
frumlega og spennandi ljóðabók
Sindra Freyssonar er innblásin af
dularfullum flugslysum sem allir
kannast við.

Þessi bók mun engu breyta um
stöðu lands og þjóðar á nokkrum
vettvangi. En hún varpar óneitan
lega skemmtilegu ljósi á heiminn í
kringum okkur. Vissir þú að þegar
Einstein fékk bandarískan ríkis
borgararétt kom hann sokkalaus
til athafnarinnar?

Ragga nagli boðar ekki skyndiátak,
heldur varanlegan lífsstíl. Stjórn
aðu eigin heilsu, líðan og útliti með
hugann að vopni. Já, þú last rétt:
Hugann! Uppskriftir fylgja sem
gera heilsufæði að sannkölluðum
sælkeraréttum.

Árlegt úrval úr smiðju frétta-  og
blaðaljósmyndara. Ógrynni flottra
mynda sem menn gleyma ekki svo
glatt og eru um leið merkilegur
annáll um atburði og mannlíf á
því herrans ári 2014. Texti er á ís
lensku og ensku og bókin hentar
því vel erlendum gestum.

Press Photogaphs of the Year
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Stríð við
Íslandsstrendur
Ný bók um Háska í hafi eftir Illuga Jökulsson
Enginn stendur Illuga Jökulssyni á
sporði þegar málið snýst um að matreiða
dramatískan, sögulegan fróðleik fyrir al
menning. Hér fjallar hann á magnaðan
hátt um sjóhernað og siglingar kringum
landið í síðari heimsstyrjöld. Íslenskir
sjómenn voru vanir að fást við storma og
stórsjói og vissulega eru í bókinni ótrú
legar sögur um harmleiki og björgunar
afrek.
En stríðið breytti öllu og árum saman
máttu sjómenn halda til hafs vitandi að
þýskir kafbáta-  og herskipamenn sátu
um að sökkva skipum þeirra. Tugir
íslenskra sjómanna létu lífið í þessum
átökum. Hlutfallslega misstu Íslend
ingar fleiri menn í stríðinu en sumar
stríðsþjóðirnar. En Illugi lætur sér ekki

Ys og þys við höfnina í Bolungarvík einhverntíma fyrir miðja 20. öld.

Sjóliðar af þýska herskipinu Emden
ganga niður Bankastræti í ágúst 1938.

Helgi Ólafsson
skrifar um
Reykjavíkurskákmót
í hálfa öld

nægja að segja sögur íslensku sjómann
anna, heldur fjallar hann líka um þýsku
kafbátamennina og segir frá miklum
sjóorrustum kringum landið.
Í þessari spennandi bók er margt sem
ekki hefur verið í hámæli. Það var til
dæmis kafbátaforingi sem kom til Ís
lands rétt fyrir stríð sem undirritaði að
lokum uppgjafarskilmála Þjóðverja eftir
stríð. Og getur verið að morð hafi verið
framið meðal skipbrotsmanna sem voru
að velkjast um Mýrdalssand að reyna að
bjarga lífinu?
Stórmerkilegar og oft ofsafengnar frá
sagnir um afa okkar og stöku sinnum
ömmur. Við eigum að þekkja þær.
Bókin er prýdd fjölda glæsilegra mynda.

Portúgalska flutningaskipið Ourem og danska skipið Sonja Mærsk á strand
stað í Rauðarárvík.

Blær, Logn og Stormur

Reykjavíkurskákmótið er mikilvæg
asta skákmót okkar Íslendinga. Það
er jafnframt elsti alþjóðlegi viðburð
urinn sem ber nafn höfuðborgarinn
ar og er haldinn reglulega.
Helstu úrslit, mikilvægar skákir,
minnisstæð augnablik og atriði eru
tekin fyrir.

Fyrsta bók Helgu
Sv. Helgadóttur er
skemmtileg saga fyrir alla
fjölskylduna.

Þegar faðir nefnir börnin sín Blævi, Logn og Storm, er þá nokkuð annað
hægt en að kalla hann Veðurguð? Til að fræðast meira um dóttur Veður
guðsins verður þú að lesa dagbókina hennar, þú mátt það sko alveg.

Glænýtt jólaævintýri

um vinsælasta landkönnuð í heimi

„Allt í senn dásamlega manneskjulegt ævintýri og ævintýraleg manneskjusaga –
um stelpu sem þú vilt sko kynnast. Frábær lesning fyrir börn og fullorðin börn.“
Brynhildur Guðjónsdóttir leikkona
„Tekist er á við mannlegar tilfinningar, viðhorf, fordóma og fleira sem bæði
börn og fullorðnir þekkja og standa frammi fyrir í íslensku nútímasamfélagi
[ ... ] Að mínu mati höfðar bókin jafnt til barna sem og fullorðinna, hún er
auðlesin, létt og skemmtileg.“
Sesselja Konráðsdóttir fjölfræðingur

