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Holmenkollen har fått skiskytter-vm til 200-årsjubileet for Norges grunnlov i 2014. Under den avsluttende 15-kilometeren sniker en ukjent deltaker seg inn i løpet og kommer sammen med tetklyngen inn til Kollenbrølet på siste, stående skyting. Han sikter imidlertid ikke på blinkene; han snur seg 180 grader og skyter mot kongetribunen i stedet. Journalisten Emma Øverby er på skitur lenger inn i
Oslomarka, og ser ut til å gå glipp av karrierens viktigste nyhetssak. Etter hvert som saken utvikler seg, får hun allikevel tilbud om sitt livs største skup. Noe som også medfører nærkontakt med terroristen. «Vera Lie skriver så du aldri vil slå av lyset. Det er originalt, det er nervepirrende, og det er skremmende aktuelt.» Jan Kjærstad
Hvordan blir man morder? Lorna Belling gjør hva som helst for å komme seg ut av et destruktivt ekteskap og faller for en ny mann – som lover henne gull og grønne skoger. Men som Lorna finner ut, kan det ofte være manglende samsvar mellom det man planlegger og den vendingen livet faktisk tar. Et tilfeldig foto på en mobil til en av klientene endrer alt for henne.På et offentlig bad i Brighton finner
man liket av en kvinne, og politietterforsker Roy Grace tilkalles. Det som først ser ut som en ukomplisert sak med en åpenbar hovedmistenkt, viser seg til Grace sin store overraskelse å være alt annet enn akkurat det.Peter James er et av krimlitteraturens aller sterkeste navn.«James blir bare bedre og bedre. Han fortjener virkelig all suksessen han har hatt med denne førsteklasses serien.»Independent on
Sunday
Hva har skjedd når en forsvarsadvokat oppdager at han har brutt alle sine etiske prinsipper og befinner seg i en verden der spillereglene ikke står i Norges Lover?Begjæret etter nytelse og penger kan drive et menneske langt, og advokat Mikael Brenne er ikke bedre enn andre. Han er rundbrenner på byen og driver eget advokatbyrå. Arbeidet hans består stort sett i å forsvare lokale småkjeltringer, og det blir
man ikke fet av. Den dagen to serbere med dyre dresser og dulgte hensikter dukker opp, blir fristelsen for stor. Han ser muligheten til å redde firmaet økonomisk og påtar seg rollen som deres forretningsadvokat. Det blir også en besettende oppgave å forsvare deres gode kontakt Eva, som er fengslet mistenkt for langing av narkotika.Det han ikke har forutsett, er at hans nye klienter finner det helt naturlig å ty
til voldelige midler for å oppnå sine mål, for eksempel lar personer "forsvinne" eller skjærer tommelfingrene av dem. Gradvis går det opp for ham at selv om han bare ordner det finansielle, er han likevel delaktig og stadig dårligere samvittighet får ham til å bestemme seg for å bryte samarbeidet.Men Mikael har ikke tenkt på at ingen bryter samarbeidet når man er involvert i slike mennesker - ikke før de vil.
Derfor er Mikael tvunget til å overskride grenser han ikke trodde var mulig, og situasjonen blir både blodigere og vanskeligere enn han hadde forestilt seg.Handlingen utspiller seg i en ikke navngitt by, men alle som bor eller har vært der, vil kjenne seg igjen umiddelbart - med glede.
Han heter Vincent Franke, er en forvirret morfinist og en dag havner en ung kvinne i leiligheten hans. Hun kaller seg Maria, og det eneste Vincent vet, er at hun ikke under noen omstendigheter må rømme. Vincent har fått i oppdrag fra Pastor, den tyngste aktøren i Stockholms underverden, å holde henne innelåst. «Tilfellet Vincent Franke» er en roman om hvem vi er og hvem vi kanskje kunne ha blitt. Men
det er også en historie om to utstøtte mennesker og en flukt fra alt som truer livet deres. "... meget spennende (...) Dette er et imponerende debutarbeid! (terningkast 5) Knut Faldbakken, VG
Hvis jeg forsvinner, ser du meg da?
Fri kultur
Jordmoren fra Hope River
Presented on the Occasion of his 65th Birthday, April 19, 1971
Den tyske forbundskansleren er på flytur over Grønland for å studere følgene av global oppvarming. Synet som vekker størst oppsikt er imidlertid liket av en ung kvinne som sitter nedfrosset i isen, halvnaken og bundet, hundrevis av kilometer fra nærmeste bygd. Hjemme i København må førstebetjent Konrad Simonsen erkjenne at offeret og drapsmetoden har slående
likheter med en gammel sak han var innblandet i – og som endte i et tragisk justismord. Snart oppdager han at omfanget er enda større enn han fryktet, og at en seriemorder er løs. Saken har forgreninger til hans egne medarbeidere i drapsavsnittet, og mektige krefter ved Statsministerens kontor vil strekke seg langt for å holde på en politisk hemmelighet. Demonen som
gråt er den andre boken i søskenparet Hammers kriminalserie om førstebetjent Konrad Simonsen og hans etterforskningsteam ved Politigården i København. Den første boken i serien er romanen Udyr. Lotte og Søren Hammer er utdannet som henholdsvis sykepleier og folkeskolelærer. Søskenparet debuterte som forfattere med romanen Udyr, som var første bind i en
krimserie om førstebetjent Konrad Simonsen og hans etterforskningsteam ved Politigården i København.
Andalusia, 1568. Etter årevis med undertrykkelse gjør de spanske muslimene - moriskene eller maurerne - opprør mot sine kristne undertrykkere. Fatimas hånd er en ny, mektig roman fra forfatteren av Havets katedral, spekket med eventyr, lidenskap, kjærlighet. krig, forræderi, intrige og møysommelig historisk rekonstruksjon..
Andre bok i bestselgerserien, perfekt for fans av Rick Riordan! Aru har så vidt vennet seg til tanken på at hun er en reinkarnert pandava og datter av tordenguden når panikken bryter løs i Andreverdenen. Kjærlighetsgudens pil-og-bue har blitt stjålet, og i tyvens hender forvandler pilene mennesker til nådeløse drapszombier ... Roshani Chokshi (f. 1991) hadde skrevet en
rekke ungdomsromaner før hun kom med første bok i Pandava-serien. Aru Shah og dommedagsdansen seilte rett inn på pallplass i New York Times og er blitt hennes definitive gjennombrudd. Chokshi er født og oppvokst i USA og har filippinsk og indisk bakgrunn.
Prisvinnende Stef Penney er endelig tilbake med nok en stilfull kriminalroman. «De usynlige» er satt i England på 1980-tallet. Privatdetektiv Ray Lovell blir hyret til å spore opp en kvinne som ingen har sett siden hun giftet seg inn i en omreisende sigøynerfamilie 7 år tidligere. Stef Penney vant Costaprisen for sin debutroman “I ulvens skygge” i 2006, som ble en
bestselger over hele verden. Tidligere hadde hun skrevet og regissert to filmer. «De usynlige» er hennes andre roman. «Et blinkskudd fra en forteller på det aller høyeste nivå ... en nytelse fra start til slutt.» - Lars Brix Nielsen, Weekendavisen
Studies by Einar Haugen
Norsk Utgave
Tilfellet Vincent Franke
Livet som var ment for deg
New York-bekjennelser
Nå kommer filmen basert på den internasjonale bestselgeren Flink pike. Hvor godt kjenner du egentlig den du tror du elsker og blir elsket av? Dette spørsmålet må Nick Dunne stille seg på sin femårs bryllupsdag, da hans kone Amy plutselig blir sporløst borte. Politiet mistenker - nærmest av
gammel vane - ektemannen. Nick bedyrer at han er uskyldig. Men hva med de stadige løgnene og de merkelige utfluktene? Og hvordan forklarer han at Amys venner sier hun var redd for ham? Viktigst av alt - hvor er det blitt av Amy? Med sitt varemerke - et suverent fortellergrep, en tidvis
beksvart humor, drivende spenning og en dyp innsikt i forkvaklede menneskesinn - har Gillian Flynn skrevet en oppslukende og utspekulert thriller.
Første gang utgitt i 1984, basert på et filmmanus av Tom Mathisen & Herodes Falsk, men tilrettelagt som (en slags roman) av Herodes Falsk. Boka fanger tiden - og den humoristiske energien og absurditetene – som gjorde Prima Vera populære. Historien revner i kantene av hysteriske, men
ufrivillige forsøk på å redde verden fra ett eller annet farlig. Les den nå! Kanskje det ennå er håp? For alle de som elsket Prima Vera, og kan se for seg hvordan filmen ville blitt, er denne boka som en uforsiktig fyrstikk i et rom med fyrverkeri.
Utenfor det lille tettstedet Dalen ligger det et forlatt, gammelt hus. Det er det første David Flygare får vite da han kommer hjem til barndomstraktene på sommerferie. Sammen med fem venner tilbringer David de lange sommerdagene ved huset. De slapper av, soler seg, griller, drikker og gjør
noen innbrudd i nattens mørke. Tyvegodset gjemmer de i huset. Men det som begynner som uskyldig småkriminalitet, går over i mer alvorlige lovbrudd, og snart er det ikke bare tyvegods som må gjemmes i huset ... Christoffer Carlsson vant Svenska Deckarakademins pris for å ha skrevet årets beste
svenske kriminalroman 2013 i tillegg til at han er Sveriges nominerte til årets skandinaviske krimpris Glassnøkkelen 2014.
Sommeren 2011 sto 27 år gamle Kristine Getz fram i et debattinnlegg i Aftenposten og fortalte om 10 år med spiseforstyrrelser, selvhat og skam. For Getz ble blogging et vendepunkt. I denne boken forteller hun ærlig om sykdommen, og om hvordan hun midt i håpløsheten har et sterkt ønske om å
bli frisk. Derfor er dette også en bok full av optimisme og livsvilje.
spiseforstyrrelser
Demonen som gråt
Terroristen uten ansikt
Inn i det mørkeste hjørnet
Takk for alle minnene
USA, høsten 1929. Patience Murphy jobber som jordmor i Vest-Virginia og tar de jobbene som ingen andre vil ha: Hun hjelper fattige kvinner, som kanskje ikke har mulighet til å betale henne. Hennes arbeid bygger på åpenhet og tillit, men selv holder hun på hemmeligheter fra fortiden som gjør at
hun ikke kan åpne seg for noen. I en hverdag hvor Patience møter nesten umenneskelige utfordringer, som sykdom, fattigdom og fordommer, må hun kjempe for å bringe nytt lys og liv inn i en ellers hard verden. PATRICIA HARMAN har over 30 års erfaring som jordmor. Hun har også gitt ut fagbøker om
jordmorkunsten. Jordmoren fra Hope River er hennes første roman, og er solgt til flere land.
Marigull ønsker å bryte ut av et destruktivt samboerskap på Grünerløkka, men hindres av sosiale forventinger. Hun er rastløs og drømmer om en bachelorgrad, men i sin søken etter en utdannelse mister hun grepet og blir innlagt på psykiatrisk sykehus. Marigull blir nødt til å sette både livet og
drømmene sine på vent i håp om å bli frisk. Men det viser seg å være svært vanskelig å vende tilbake til en normal tilværelse. Marigull må ikke bare kjempe mot samfunnets tabuer og fordommer, hun må også krige mot seg selv. Det blir en seig og pinefull kamp som nesten koster henne livet. Marie
Haglund Dahl, f. 1992, er vokst opp og bosatt i Oslo. Kreativiteten har hun hatt i seg fra hun var barn; hun tegner, maler og skriver. Hun er en mørk sjel, som kan være like lysende og fargerik som skyggefull. Hun har alltid vært en drømmer, konstant på søken etter magi i et magiløst univers.
Da jeg var ingen er hennes første roman.
De tre venninnene Imogen, Meredith og Nicola har lidd seg gjennom flere billigturer til varme strøk, med pinlige grisefester og hotellrom uten air condition. Så når Meredith vinner et VIP-opphold på Barcelonas hippeste hotell, drømmer de om luksus og champagne med de rike og berømte. Men på
Imogens jobb hjemme i London skjer det krise på krise, og hun må snart bytte ut champagneglasset med mobiltelefonen for å roe ned sin hysteriske sjef. Et lyspunkt i det hele er den fantastisk kjekke fyren som alltid dukker opp på feil sted til feil tid – helt til oppførselen hans begynner å
bli litt vel mistenkelig … «Tvers igjennom underholdende og utrolig morsom.» Heat Magazine Sagt om Jane Costello: «Jane Costello er en av våre favorittforfattere.» Cosmopolitan «Lås døren, åpen en flaske vin, sett fram sjokoladen og nyt denne festlige boken. Jane Costello på sitt aller beste.”
Milly Johnson “Full av herlige mennesker og morsomme replikker.” Sunday Mirror
«I ALL SIN BRUTALITET SKJULER DENNE ROMANEN STOR DRAMATISK SKJØNNHET» LA NOTTE, ITALIA Blodige partisankamper raser på Balkan. Håndgranater regner ned over gaten. Fra slår en kraftig maskingeværild ned i jegerbataljonen. Jamrende krabber sårede soldater i dekning. Molotovcocktails eksploderer
med hule drønn og den brennende væsken sprøyter utover mennesker og materiell. – Partisaner, stammer majoren skrekkslagen og hopper ut av vognen. Porta gjør honnør og smiler idiotisk. – Melder herr Majoren, at de nok gjør det hett for oss!
Den perfekte ferie
Narrenes krets
Brudekronen
Trenger deg død
GPU-FENGSELET

Et indisk panorama fra forfatteren av boken bak Slumdog millionaire! Playboyen Vicky Rai blir frikjent for et mord han begikk for syv år siden, og feirer med en stor fest. Under festen blir han myrdet. Seks av gjestene blir tatt inn til avhør: en korrupt byråkrat, en forelsket amerikaner, en urinnvåner på jakt etter en hellig
stein, et Bollywood-sexsymbol, en telefontyv med store drømmer og en ambisiøs politiker uten skrupler. Boken er inspirert av faktiske hendelser, og igjen gir Vikas Swarup oss et fengslende og innsiktsfullt blikk inn i det moderne Indias hjerte og sjel.
Meg og Oscar har vært naboer og bestevenner så lenge de kan huske. Og selv om ingen av dem vil innrømme det, håper de begge kanskje på noe mer. Men så flytter Meg, og de to mister kontakten. En dag forsvinner Oscar sporløst. Midt i sorgen bestemmer Meg seg for å finne ut hva som egentlig har skjedd.
I New York, som i resten av verden, finnes det to typer mennesker: de som ser seg for og de som bare hopper i det. Kathrine Brooks var den som alltid så seg for. Gjerne to ganger. Men det var før hun møtte Drew Evans. Den pågående, sexy og selvsikre Drew. I denne brennhete andre boken i New York-serien får vi
Kathrine Brooks historie og kanskje vite hva som egentlig skjedde? Første bok, New York-bekjennelser gikk rett inn på den norske bestselgerlisten. De som trodde at Kathrine og Drew skulle leve lykkelige i alle sine dager – de må tro om igjen ...
Nr. 1 på Amazon, i USA og et tyvetalls andre land. Med Alef beviser Paulo Coelho hvorfor han er verdens mestselgende forfatter. Noen ganger oppstår behovet for forandring. Behovet for å gjenskape seg selv. Ta neste skritt. Sette deg nye mål. Eksperimentere, oppdage. Tro på dine drømmer. Erobre det ukjente. Stille
spørsmål og være bevisst. Føle deg levende. Så hvert øyeblikk blir en ny begynnelse. Noen bøker leser du. ALEF opplever du. Paulo Coelho fikk sitt store gjennombrudd med Alkymisten. Siden har han solgt over 140 millioner bøker.
Agaat
GLEMT AV GUD
Ta vare på mamma
Gone Girl (Flink pike)
Kanskje i et annet liv
«ET FORTELLERTALENT UTENOM DET VANLIGE» DE TELEGRAAF, NEDERLAND Minst en bataljon flammekasterpansere svinger rundt som en flokk sinnssyke villsvin. Lange, ildrøde flammetunger hveser ut fra tårnene og forkuller alt levende omkring. Ut av GPU-fengselet strømmer stimer av fanger i rødt. Det er som om russerne har
gjettet at de spekulerer på flukt og vil hindre det med en ugjennomtrengelig ildmur som reiser seg så langt øyet kan se.
"Jeg kjenner folk som abonnerer på tidsskriftet Kapital utelukkende av hensyn til muligheten for å lese Niels Chr. Geelmuydens portrettintervjuer. Det finnes opplagt andre grunner også, men neppe noen bedre. Årets utgitte samling av portretter har han kalt ”Stikk i strid”. Det dreier seg om 38 godbiter av storslagen,
journalistisk kleinkunst. Ryktene om at Geelmuyden er blitt snillere med årene, kan dementeres.” Georg Apenes, Fredrikstad Blad ”Som alltid har Geelmuyden forlagt de bløte blyantene. Men ikke spisseren; det er skarpt, hardt og kvestende, utført i en fandenivoldsk genistrek. Det bobler i språklig innovasjonsvilje og
elegant frekkaseri.” Joakim Hammerlin, Folkevett ”Journalistikk er et håndverk, men kan også være stor skrivekunst av høy klasse. Niels Chr. Geelmuyden er en ordkunstner som sprer både glede og forargelse med sin glitrende penn. Han har ordet i sin makt. Som skribent, kåsør, forfatter og journalist skaper han
leselyst. Hans artikler er både velformulerte og morsomme, hans skarpe penn er nådeløs og avslørende. Som journalist er han pågående og frekk, samtidig som intervjuene serveres med et glimt i øyet. Når landets beste portrettjournalist stiller sine uredde spørsmål, forlanger han svar. Han har et barns nysgjerrighet –
og en evne til å trylle frem spennende detaljer. For samfunnets topper er et både en ære og en utfordring å bli intervjuet av Niels Chr. Geelmuyden. Han gjør livet gladere for sine lesere.” Utdrag av Knut Haaviks begrunnelse ved utdelingen av Knut Haaviks hederspris for fremragende underholdningsjournalistikk 2004
Ta vare på mamma er et unikt portrett av den koreanske kulturen, og en utforskning av universelle temaer: Hva vil det si å være mor? Hvilke bånd binder oss sammen som familie? Og hvordan blir vi usynlige for dem som står oss aller nærmest? Ta vare på mamma er en roman om sårene og drømmene som skjuler seg i hjertet
av en familie. Med over 1,5 millioner solgte eksemplarer på to år er boka den mestselgende koreanske romanen noensinne. Mars 2012 vant Shin Kyong-sook Asias mest prestisjetunge pris: the Man Asian Literary Prize for boken, og hun mottok den som første kvinne noensinne.
Kåret til «Årets beste bok» av Amazon i 2011 Catherine har nytt singellivets gleder lenge nok til å sette pris på en god fangst når hun ser den. Flotte, karismatiske og morsomme Lee virker nesten for perfekt til å være sann. Men han viser seg etter hvert å ha mørkere sider og hans uberegnelige, kontrollerende og av
og til skremmende oppførsel fører til at Catherine isoleres stadig mer. Drevet til fortvilelse planlegger hun omhyggelig sin flukt. Fire år senere har Catherine begynt å overvinne sin engstelse og våger å tro hun kanskje er trygg. Inntil en telefonoppringning endrer alt. «Overgi deg til denne besettende thrilleren!»
- Forfatter Karin Slaughter «Råspennende!» - Siv-Lene Bjørkly Jakobsen, BOKLAGERET Med denne debutromanen vant Elizabeth Haynes blant Amazons Rising Stars. Hun arbeider også som etterretningsanalytiker i politiet.
Aru Shah og dødssangen
Blues
Alef
Seks mistenkte
roman

«EMINENT SKRIVEKUNST – HAZEL NÅR STORE HØYDER MED SINE ANTIMILITARISTISKE TILBØYELIGHETER» ARBEIDERBLADET, NORGE Legionæren svinger MG-munningen. Røyksporene eter seg inn i offiserenes mager. De stuper over ende i snøen, som blir farget rød. Fra skogen høres dyriske skrik da en bølge av pelskledde soldater stormer
frem. De befinner seg ved den finsk-russiske fronten. Maskinpistoler snerrer til magasinene er skutt tomme. Gamles tropp, med kjempen Lillebror og Porta i hovedrollene, herjer vilt bak de russiske linjene.
Hvis jeg forsvinner, ser du meg da?spiseforstyrrelserHvis jeg forsvinner, ser du meg da?
Det er som om hele terrenget går i luften. En lang, rullende eksplosjon ryster den tyske stillingen. Så høres et infernalsk skrik. Gjennom ildglimtene ser de Lillebrors kjempeskikkelse med den lysegrå bowleren på hodet. Han står ved enden av den fiendtlige skryttergraven med maskingeværet presset mot hoften. Lyssporprosjektilene spyttes ut av
munningen. Forvirrede skikkelser flykter i panikk. – For noen djevler, utbryter den russiske premierløytnanten beundrende. Sven Hazel var kommandert til en Straffebataljon som menig soldat i den tyske krigsmakten. Nærgående og med brutal realisme skildrer han krigens grusomheter, nazistenes forbrytelser og soldatenes kyniske, grovkornede humor.
Sven Hazels bøker er basert på egne og kameraters opplevelser. Med et salg på mer enn 50 millioner eksemplarer er dette verdens mest solgte krigsbøker. Chicago Sunday Tribune : “Et mesterverk”.
Året er 1996, vi er i Sør-Afrika. Apartheidstaten har falt, men det nye landet har knapt tatt form. Ute på farmen er den sytti år gamle enken Milla de Wet langsomt i ferd med å dø. Hun kan verken snakke eller bevege seg. Den eneste som forstår de ørsmå tegnene hennes, er Agaat. Den eneste som får pleie henne, er Agaat. Etter et helt liv sammen står
ingen hverandre nærmere enn de to. Men historien de deler, bærer også i seg hemmeligheter. Hemmeligheter som går ut over det tradisjonelle forholdet mellom herre og tjener. Hemmeligheter som går inn til kjernen av en familie – og inn til hjertet av en nasjon. Marlene van Niekerk er en av Sør-Afrikas fremste forfattere i dag. Da Agaat kom ut i
hjemlandet i 2007, ble den hyllet som et mesterverk: en bred og kompleks familiehistorie, som samtidig tok opp i seg spenningene i den sørafrikanske samtidshistorien på et vis knapt noen roman hadde gjort før.
Da jeg var ingen
Mountain Wait
Turbanens hevn
Tro, håp og eplekake
KRIGSRETT

Drew Evans har ti lsynelatende alt: Karriere, penger og et hemningsl st drag p damene. Dette gj r ham til en av New Yorks mest ettertraktede ungkarer, og han er inderlig klar over det selv. Men n ligger han ubarbert og puslete i den luksuri se leiligheten sin og p st r at han har influensa. Har forfatningen hans noe med Katherine Brooks
gj re? Hans ekstremt tiltrekkende og dyktige nye
kollega? Hvordan har i s fall hun klart
forvandle den arrogante og kjekke rundbrenneren til en skadet og desperat skygge av seg selv? New York Bekjennelser er en kritikerrost, befriende morsom og underholdende roman som gir et rlig innblikk i en ung manns verden og hans flyktige forhold til kvinner.
Er det mulig
kjenne noen man aldri har m tt? Etter en tragisk ulykke husker Joyce Conway ting hun aldri har opplevd. Hun kjenner til sm brosteinsgater i Paris, en by hun aldri har bes kt, og vet plutselig en masse om kunst, som aldri har interessert henne f r. Og hver natt dr mmer hun om en ukjent liten jente med lyst h r. Justin Hitchcock er skilt, ensom og rastl s. Han kommer til Dublin som
gjesteforeleser i kunsthistorie og blir motvillig overtalt til
gi blod. Det blir det f rste som kommer rett fra hjertet hans p lenge. Uten at de vet det, er livene deres flettet i hverandre - selv om de ikke engang har m ttes.
Kate er musikkterapeut i New York og skal snart gifte seg med en kjekk og vellykket mann. Alt er perfekt, bortsett fra at Kate plutselig begynner
ha merkelige, livaktige dr mmer om sin f rste ektemann. I dr mmene d r ikke Patrick den gangen for tolv r siden, og han og Kate har en datter, Hannah. F lelsene og bildene er s levende og f les s riktige at Kate ikke vet hva hun skal tro. Fors ker
Patrick
fortelle henne noe, eller er det bare hennes egen redsel for
gripe denne nye sjansen til
bli lykkelig som gir seg s nne merkelige utslag? Gjennom dr mmene f r Kate en rekke spor, og n r hun setter dem sammen, skj nner hun at selv om hun har opplevd stor sorg, blir kj rligheten aldri borte. En ny, gripende roman fra forfatteren av den internasjonale bestselgeren S lenge det er
stjerner p himmelen.
Vinduet
De Usynlige
Rimelig tvil
Stikk I strid
Re: The Ash Lad
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