
Vi er et knippe forfattere som ønsker å
by på leseglede til jul. 

I katalogen vår finner du bøker i mange
sjangre for hele familien. 

Velg en eller flere bøker som frister, og
VIPPS, så sender vi dem direkte hjem

til deg. 

KJØP ÅRETS JULEGAVE
direkte fra en forfatter 

Snart på 

bestselgerbordet!



SKYGGEBARN

Boktype:   Innbundet/softcover
Kategori:  Sakprosa
ISBN:         978-82-691895-0-6
Språk:       Norsk bokmål
Forlag:      Eli Therese Gran
Utgitt:       2019
Pris:          Kr 298,- + frakt kr 35,-
Vipps:       590129
Nettside:  https://boldbooks.no/eli-therese-
gran/

av Eli Therese Gran

«Ofte ønsket jeg bare å forsvinne. Det jeg
virkelig trengte, var å bli funnet.»

Dette er en bok om å leve i skyggen av den
identiteten man er født til, om å føle seg
mistilpasset uansett hvor i verden man har
havnet, hvilke relasjoner man prøver å danne 
og hvor hardt man prøver å tilpasse seg. Og å
være takknemlig for det.

     

ILDTUNGER

Boktype:    Innbundet. Finnes også som

Kategori:   Romaner
ISBN:          978-82-691711-0-5
Språk:        Norsk bokmål
Forlag:       Elin Hansen
Utgitt:         2019
Pris:            Kr 199,- + frakt kr 45,-
Vipps:         536638. Merkes med navn og 

Nettside:    https://www.forfatterelin.com/

av Elin Hansen

Hvor forsiktig kan man være i en verden hvor
alle angir alle for å redde seg selv? 

Ildtunger er, med sine historisk korrekte
skildringer, en realistisk fortelling om å bli
anklaget som heks i 1600-tallets Finnmark 
og om hvordan ord, ild på menneskenes
tunger, får fatale konsekvenser for de som blir
utsatt for dem. Boken ble kjøpt inn av
Kulturrådet i 2019. 

                              e-bok og lydbok 

                              adresse. Boken kan også kjøpes
                              hos en bokhandel.

KJØP ÅRETS JULEGAVE
direkte fra en forfatter 

https://boldbooks.no/eli-therese-gran/


Boktype:   Innbundet/hardcover,  e-bok 
Kategori:  Roman
ISBN:          Søndagsbitch: 978-82-691894-0-7
ISBN:          Mandagsengel: 978-82-691894-1-4
Språk:        Norsk bokmål
Forlag:       Heidi Raae
Utgitt:         2017 og 2020
Pris:             Kr 250,- per bok + frakt kr 49,- 
Vipps:         48097551, merkes med navn og 

Nettside:    https://heidiraae.wordpress.com/

av Heidi Raae

Søndagsbitch er en morsom ettertenksom
roman, om å finne den store kjærligheten, om å
finne seg selv og om frykten for å bli spist av
katter. 

Mandagsengel er oppfølgeren, hvor Nina vakler
videre for å finne evig lykke. 

Mer om bøkene på nettisden.

                               adresse

SØNDAGSBITCH OG
MANDAGSENGEL

CHAGALL STJÅLET

Boktype: Softcover og e-bok
Kategori: Krimkomedie
ISBN: 978-82-692109-4-1- (papir)
Språk: Norsk bokmål 
Forlag: Anders Somby 
Utgitt: 2020
Pris: Papir: 295,- inkl. frakt. E-bok: 175,- 
Vipps: 619934, merkes med navn og adresse
Nettside:
https://boldbooks.no/bokhandel/chagall-stjalet-2/

av Anders Somby

Er det mulig at gjerningsmenn kan planlegge å gi noen
hukommelsestap og utnytte det?

Selvportrettet av Marc Chagall er stjålet fra en leilighet
i Oslo. Eieren, Eiva Hellande, husker ikke tyveriet, selv
om hun var til stede. Hun ber privatetterforsker Herlov
Holm om å finne maleriet. Samtidig har assistenten,
Jon Matson, kommet tilbake fra ferie og ivrer etter å
vise den nye barten han har dyrket fram.

KJØP ÅRETS JULEGAVE
direkte fra en forfatter 

https://heidiraae.wordpress.com/
https://boldbooks.no/bokhandel/chagall-stjalet-2/


FARVEL TIL
KRUMKAKENE

Forfatter:  Mona Helene Eidem
Boktype:    Innbundet
Kategori:   Roman
ISBN:          978-82-91421-1-2
Språk:         Norsk Bokmål
Forlag:        Eidem Forlag
Utgitt:         2020
Pris:            Kr 298,- + frakt kr 49,- 
Vipps:         47333907, merk med navn 

Nettside:    www.eidem-forlag.no

av Mona Helene Eidem

Johanna er kasserer i menighetsrådet. 
Hun syns livet er blitt forutsigbart og
kjedelig. Selv har hun sine prinsipper 
og regler hun tviholder på, helt til 
Anna flytter inn i nabohuset. Etter det 
tar livet en helt annen retning. De
utfordrer både bygdedyret og Janteloven,
og legger en hemmelig plan for å
virkeliggjøre Johannas drøm. Mye kan 
skje, når livets høst viser seg å være 
livets vår.

                             og adresse

ALT DET VI IKKE SER

Boktype: Innbundet
Kategori: Krimnoveller
ISBN: 978-82-691421-0-5
Språk: Norsk bokmål
Forlag: Eidem Forlag
Utgitt: 2018
Pris: kr199.- + frakt kr 49,-
Vipps : 447333907 Merkes med navn og adresse
Nettside: https://www.eidem-forlag.no

av Mona Helene Eidem

Det vi ikke ser, dreper vi for. Ni mørke historier om
hevn, sjalusi, hat og kjærlighet. Du vil bli overrasket.

KJØP ÅRETS JULEGAVE
direkte fra en forfatter 

https://eidem-forlag.no/hjem
https://eidem-forlag.no/hjem


NILS OG
NABOKJØTERNE

Boktype:          Innbundet
Sjanger:           Illustrert barnebok. 6 – 10 år.
ISBN:                 978-82-691778-0-0
Språk:               Norsk
Forlag:              Bjerkelien forlag
Utgitt:                2019
Pris:                   199,- + frakt kr 49,-
Kjøp boken:   https://bjerkelienforlag.com/butikk/

av Hege Bjerkelien

Nils er vettskremt av villdyrene i nabolaget. Det er så
vidt han kommer seg til skolen uten å bli spist
levende. En dag går det nesten galt. Nils blir
nødt til å gjøre noe. Noe helt crazy. 

Nils og nabokjøterne er en uhøytidelig
fortelling om frykt og modige avgjørelser.

BROKKOLIBANDEN –
OPERASJON BÆRFIS

Boktype:         Innbundet
Sjanger:         Illustrert barnebok. 7 – 12 år.
ISBN:             978-82-69177824
Språk:            Norsk
Forlag:           Bjerkelien forlag
Utgitt:             2020
Pris:               299,- + frakt kr 49,-
Kjøp boken:    https://bjerkelienforlag.com/butikk
Lansering:   5.11.20

av Hege Bjerkelien

På skolekjøkkenet hersker verdens verste lærer –
frøken Kålrot. Hun tvinger barna til å spise den ene
fæle matretten etter den andre. Barna får nok. Tiden
er inne for hevn, og de setter i gang en vanvittig plan.
Full av de mest hysteriske, ekstreme og nærmest
umulige løsninger.

Spenn fast sikkerhetsbeltene, hold deg fast og sørg for
myk landing. Aldri har redningen hengt i en tynnere
tråd!

KJØP ÅRETS JULEGAVE
direkte fra en forfatter 

https://bjerkelienforlag.com/butikk/nils-og-nabokjoterne/
https://bjerkelienforlag.com/butikk/brokkolibanden-operasjon-baerfis/
https://bjerkelienforlag.com/butikk/brokkolibanden-operasjon-baerfis/


HISTORIEN OM
NORDLYSET

Boktype:    Innbundet/Hardcover
Kategori:   Sakprosa/faktabok
ISBN:          978-82-691319-1-8
Språk:        Norsk bokmål (finnes og på 

Forlag:       Solarmax
Utgitt:        2018
Pris:            Kr 249,- + frakt kr 49,-. 

Vipps:        90871961 Merkes med navn og 

Nettside:   www.solarmax.no

av Pål Brekke

En praktbok som forteller historien om det
fascinerende nordlyset, fra myter til
mekanismene som skaper lysfenomenet. Fra
Kristian Birkeland til moderne forskning.
Hvordan vi kan planlegge når og hvor man bør
reise - og hvordan man kan ta sine egne bilder.
Boken er spekket med en rekke forklarende
illustrasjoner og spektakulære nordlysbilder tatt
av den kjente fotografen Ørjan Bertelsen.

                           engelsk)

                           Fem bøker for kr 1000,-

                           adresse

NYE SUKK 

Boktype:   Tekst- og billedbok
Kategori:  Aforismer
ISBN:        978-82-691262-6-6
Språk:       Norsk bokmål
Forlag:      Hauk Forlag AS
Utgitt:       Oslo 2020
Pris:          Kr 399,- + frakt kr 50,-
Vipps:       95229395
Nettside:  www.haukforlag.no

av Gunnar Hauk Gjengset med illustrasjoner
av Håkon Bleken

Hver dag skriver Gjengset Dagens sukk i
Klassekampen, signert Hauk. Sukkene leses
av rundt 135 000 – daglig – hele året! 

KJØP ÅRETS JULEGAVE
direkte fra en forfatter 

http://www.solarmax.no/solarmax/Hjem.html
https://www.haukforlag.no/


BLINKSKUDD FRA
EVENTYRHAGEN

Boktype:   Innbundet
Kategori:  Dokumentar
ISBN:         978-82-691754-1-7
Språk:       Norsk bokmål
Forlag:      Heidi Havres Eventyrhage
Utgitt:        2019
Nettside:   https://boldbooks.no/heidi-havre/
Pris:            Kr 350,- + frakt kr 50,-
Vipps:         91587188

av Heidi Havre

I Blinkskudd fra Eventyrhagen følger vi dagliglivet
til dyrene mens de gjør sysler som å handle, lese
avisa og kjører motorsykkel. Du får fakta om
dyrene, og du vil oppdage en verden du aldri før
har sett. Med norske og engelske tekster skrevet av
forfatter Morten Mæhre. Aldersgruppe 6-100 år. 

PÅ UTFLUKT I
EVENTYRHAGEN

Boktype:    Innbundet
Kategori:   Barnebøker
ISBN:           978-82-691754-0-0
Språk:         Norsk bokmål
Forlag:        Heidi Havres Eventyrhage
Utgitt:          2019
Nettside:    https://boldbooks.no/heidi-havre/
Pris:             Kr 300,- + frakt kr 50,-
Vipps:         91587188

av Heidi Havre

På utflukt i Eventyrhagen er en bildebok som er
beregnet for aldersgruppe 1-6 år. Hvert bilde har
norsk tekst, skrevet av Morten Mæhre. Barna blir 
tatt med inn i dagliglivet til dyrene i Eventyrhagen.
Bildene i begge Heidis bøker er unike, nære og
personlige i uttrykket, ingen er manipulerte.

KJØP ÅRETS JULEGAVE
direkte fra en forfatter 

https://boldbooks.no/bokhandel/blinkskudd-fra-eventyrhagen-the-creatures-of-fairytale-garden/
https://boldbooks.no/bokhandel/pa-utflukt-i-eventyrhagen/
https://boldbooks.no/bokhandel/pa-utflukt-i-eventyrhagen/


SORT GRYTE

Boktype:     Innbundet  
Kategori:    Skjønnlitteratur/krim
ISBN:           978-82-93768-04-3
Språk:         Norsk bokmål
Forlag:        Fagervik forlag
Utgitt:          2020
Pris:             Kr 349,- + frakt kr 76,-
Vipps:          93262257 - merk med navn og   

Nettside:     www. fagervikforlag.com

av Lene Lauritsen Kjølner

Sort gryte er sjuende bok i proseccokrim-
serien om snushøne-detektiven Olivia
Henriksen. «Frontfiguren i deathmetal-
bandet Frityricon blir funnet død i en
jettegryte på Ankerholmen. Bandet deltar på
den legendariske ‘Mørk Natt’-festivalen. Og
er det den kvinneglade agenten som har
gjort det? Et suspekt bandmedlem? Eller er
det noens konfliktfylte kjærlighetsliv som
bidro til drap? Olivia kaster seg ut 
i saken i energisk stil."

                            adresse

Boktype:   Innbundet
Kategori:  Skjønnlitteratur
ISBN:         978-82-93768-07-4
Språk:       Norsk bokmål
Forlag:      Fagervik forlag
Utgitt:       2020
Pris:          Kr 299,- + frakt kr 76,-
Vipps:       93262257, merk med navn og 

Nettside:  www.fagervikforlag.com

av Lene Lauritsen Kjølner

Første bok i en humoristisk feelgoodserie om
Petra Pettersen - en roman full av
julestemning: "Petra jobber i bokhandel og er
gift med rekefiskeren Einar. Livet er
forutsigbart, men plutselig skjer det ting. Lite
går etter planen. Er det lurt å gå på kokkekurs
for å partere villsvin like før jul? Hvor kom
gufset fra fortiden fra? Et møte i en vinkjeller
løser mye. Eller var det Berthas julekake som
bidro?"

                          adresse

PETRA PETTERSENS
PERFEKTE PLAN

KJØP ÅRETS JULEGAVE
direkte fra en forfatter 

https://www.fagervikforlag.com/
https://www.fagervikforlag.com/


BAK HVER EN DØR

Boktype:   Innbundet/hardcover
Kategori:  Krim/thriller
ISBN:         978-82-691832-1-4
Språk:        Norsk bokmål
Forlag:       Owal forlag
Utgitt:         2020
Pris:            Kr 349,- fritt levert i Vestfold. Ellers

Vipps:         618442, merk med navn og adresse

Nettside:   www.owal.no/

av Kristin Dons-Wallebek

Nå skal det skje! Livet mitt skal endelig starte, bare
demonene fra fortiden holder seg unna.

Stian er en nyutdannet sykepleier med mystisk
fortid. Han starter opp i hjemmesykepleien, «Sone
Bølgen», på Langestrand i Larvik. Beate, sjefen
hans, sliter med vanskelige ansatte og stort press.
Snart eskalerer det hele; dulgte historier fra
fortiden får svært alvorlige konsekvenser.

                              frakt kr 80,-  

                              Selges også hos nettbokhandlere.

KJØP ÅRETS JULEGAVE
direkte fra en forfatter 

https://www.owal.no/


Elin Hansen (1964) er vokst opp i Vadsø og har vært bosatt i Bodø siden 1989. Hun er utdannet sykepleier med
videreutdanning i psykisk helsearbeid. Ordets makt og hvordan det virker på mennesker, er et tema hun brenner for.
Ildtunger er hennes debutroman, og er første bok i en planlagt trilogi. 

Anders Somby (1965) er født i Alta, bosatt i Oslo. Har hovedfag i musikk fra Universitetet i Oslo. Musiker, komponist,
musikkviter. Hatt styreverv i Samiske komponister og Samisk kunstnerråd. Jobber i dag med dokumentasjon i Viken
fylkeskommune.  Chagall stjålet er hans debutroman. 

Mona Helene Eidem ( f.1964) er oppvokst i Mo i Rana der hun fortsatt bor. Hun har arbeidet mange år som pedagog, og
driver nå sitt eget firma Eidem Kommunikasjon og Eidem Forlag. Hun debuterte i 2015 med novellesamlinga "Løvhytta" , i
2018 kom "Alt det vi ikke ser" , og i 2020 "Farvel til krumkakene"  Mona er også representert med sitt vinnerdikt i boka
Havmannen, utgitt av Rana kommune i 2020.

Hege Bjerkelien (1971) er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i barneskolen og SFO i mange år.
Hun er opptatt av barndom, skolehverdag, familie, natur, miljø og det å gi barna tid til å tulle og tøyse,  la fantasien ta
fullstendig av. Nils og nabokjøterne er hennes første bok. Brokkolibanden – Operasjon bærfis er den første boka i serien om
Brokkolibanden.

Heidi Raae (1979) er vokst opp på Lambertseter og har vært bosatt i Ski siden 2011. Hun debuterte med Søndagsbitch i
2017. I 2020  kom oppfølgeren Mandagsengel, sammen med en revidert utgave av  Søndagsbitch. 

Pål Brekke (1961) er en internasjonalt anerkjent solforsker, foredragsholder, forfatter og filmprodusent. Han har jobbet seks
år ved NASA som nestleder for SOHO satellitten, en av romhistoriens mest vellykkede satellitter. Han har mottatt en rekke
internasjonale priser og brukes flittig som ekspertkommentator i mediene. Arbeider i dag som fagsjef ved Norsk romsenter
og underviser om nordlys ved UNIS på Svalbard.

Eli Therese er født i Sør-Korea i 1968 og adoptert til Norge i 1969.  Bor i dag på Otta,  er gift og har to voksne barn.  Hun
er utdannet helsesekretær,  og er i dag uføretrygdet. Skyggebarn er hennes debutbok, og er en memoar om hennes liv
som adoptert.

Heidi Havre (1963) er født i Drammen, nå bosatt i Sande i Vestfold. Hun er en lidenskapelig naturfotograf, kjent fra TV,
aviser, radio og ukeblader. Heidi elsker alt som kryper og går i naturen, og ekorn er favoritten. Nå er ekornene og de andre
dyrene i Eventyrhagen kommet ut i to bøker. Teksten er av Morten Mæhre. 

Lene Lauritsen Kjølner (1962) er født på Nøtterøy, bosatt utenfor Tønsberg. Hun debuterte med romanen «Høyt henger de» i
2014. For den mottok hun Maurits Hansen-prisen "Nytt Blod" som beste debutant. Boken var den første med Olivia Henriksen i
hovedrollen. Lene har skapt sin egen sjanger i den norske kriminallitteraturen med sin feelgood-hygge-proseccokrim med
selvironisk snert og en kvinnelig detektiv som er en ekte snushøne. Lene er gift med gitarist og låtskriver Per Fredrik. De har to
voksne sønner sammen. 

*

Gunnar Hauk Gjengset (1946) har doktorgrad i litteraturvitenskap fra Umeå universitet i 2011. Han har jobbet på flere
universitet- og høgskoler med særlig same- og barneforskning som tema, og han har avhandlingen Barn, bok og bilde ved
Norsk senter for barneforskning (NTNU). Hauk er en av få som dyrker aforismen. Hans tema er menneskelivet, i det store og
det små, i kjærlighet og i sorg, i kamp og i stille. HAUK slår ned på det han ser av urett rundt seg, og sparker maktmennesker
kontant på skarpleggen. Men han smiler også, for «Den som tar livet for bokstavelig, kan lett sette seg fast i alfabetet».

OM FORFATTERNE

*

*

*

*

*

*

*

*
Kristin Dons-Wallebek (1953) bor i Larvik. Debutboken  hennes, Bak hver en dør, utgis på eget forlag i oktober 2020. Hun er
utdannet innen økonomi og reiseliv. Tok sykepleierutdanning i voksen alder. I dag er hun selvstendig næringsdrivende og
skriver bøker på heltid kombinert med å være verge.

*


