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Njóttu þess að lesa ...

eBækur bjóða mesta úrval raf- og hljóðbóka á landinu. 
Þar finnurðu nýjustu metsölubækurnar, barnabækur og sígildar 
bókmenntir eftir íslenska og erlenda höfunda. Fyrsta séríslenska 
rafbóka-appið fullkomnar svo þægindin og lestrarupplifunina.

Smelltu þér á eBækur og byrjaðu að njóta.

Stærsta bókabúð landsins!
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Kæru bókakaupendur

V ið sem gefum út bækur á Íslandi eigum ykkur allt 

að þakka. Þið hafið gert íslenska bókamarkaðinn 

að einstöku fyrirbæri. Ekkert sambærilegt málsvæði í 

heiminum hefur náð að skapa jafn öflugan bókamarkað 

og sú staðreynd er einungis komin til af því að þið kaupið 

bækur. Lifandi áhugi ykkar á að lesa efni eftir höfunda 

sem skrifa á íslensku er grundvöllurinn fyrir því að bækur 

koma út. Á undanförnum árum hafa mörg hundruð 

 íslenskar bækur verið gefnar út í erlendum þýðingum. Til 

þess að svo megi verða þarf öfluga  íslenska bókmenn-

ingu sem vekur áhuga hjá skapandi fólki á skriftum. 

Stuðningur ríkisvaldsins við höfunda, jafnt fagurbók-

menntahöfunda sem höfunda fræðibóka, er mikilvægur, 

en þáttur bókamarkaðarins ríður baggamuninn. Ekki 

aðeins vegna þess að höfundar fá tekjur af sölu bóka 

sinna. Bókamarkaðurinn er vettvangurinn þar sem hug-

myndir eru settar fram og sögur sagðar. Höfundar láta 

reyna á gildi hugmynda sinna með því að miðla þeim 

í bók og skapa umræður. Sá sem gefur út bók hættir til 

þess kröftum sínum og fjármunum í von um að hinir 

bókelsku Íslendingar lesi hana og ræði. Sá sem skrifar 

bók sér fyrir sér að hún nái til almennings með því að 

vera gjaldgeng vara á markaði.

Kæru bókakaupendur. Bókaútgefendur vinna árið um 

kring að því að búa bækurnar sem best í ykkar hendur. 

Þeir starfa með höfundum við að þróa hugmyndir þeirra. 

Þeir skoða málfar og stafsetningu, þeir velja leturgerðir 

og útlit, fjármagna framleiðslu og dreifingu og reyna 

að vekja athygli kaupenda á hugmyndum og sögum. 

Það skiptir ekki höfuðmáli í hvaða formi bækurnar eru. 

Vinnan við að koma þeim á markað er alltaf sú sama. 

Hún felst í því að fá til sín hæft fólk til að ritstýra bókum 

og markaðssetja þær. Búa til vettvang sem er eftirsóknar-

verður fyrir þá sem miðla viðhorfum og frásögnum á 

móðurmálinu. Þótt bækur séu ýmist innbundnar, í kilju, 

í hljóðformi eða rafrænar er formið á þeim ekki það 

sem skiptir máli. Það sem mestu máli skiptir er að þær 

komi út á vettvangi sem er lifandi og virkur. Við ætlum 

okkur áfram að fjárfesta árlega fyrir milljarða í þessum 

vettvangi – íslenskum bókamarkaði. Og við treystum 

á áhuga ykkar, ástríðu og þekkingarþorsta. Eins og við 

höfum gert í 120 ár.

Kristján B. Jónasson
Formaður Félags íslenskra bókaútgefenda
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Barna- og unglingabækur 

«« ÍÍÍSLENSKARÍÍÍÍÍSSSSSLLLLLEEEEENNNNNSSSSSKKKKKAAAAARRRRR »»»

13 þrautir 
jólasveinanna
Grýla heldur til byggða

Huginn Þór Grétarsson

Myndskr.: Cassandra Canady

Bráðskemmtileg þrauta- og 

litabók þar sem íslensku jóla-

sveinarnir koma við sögu auk 

Grýlu og Leppalúða.

18 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-451-06-4

Leiðb.verð: 990 kr.

Adda í kaupavinnu
Jenna og Hreiðar

Myndir: Halldór Pétursson

Eftir fermingu er Adda send í 

sumardvöl úti í sveit. Foreldr-

ar hennar koma henni fyrir 

í kaupavinnu á prestssetri 

langt frá bænum. Þar eign-

ast Adda góða vini. Margt 

skemmtilegt og lærdómsríkt 

drífur á dagana.

96 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-020-3

Alli almáttugi á afmæli
Huginn Þór Grétarsson

Myndskr.: Erick Sulaiman

Alli almáttugi á afmæli og 

býður öllum krökkum ver-

aldar í veisluna.

Krakkar um allan heim 

geta ekki beðið, en málið 

vandast þegar kemur að því 

að velja gjöf.

Alli er jú almáttugur og öll 

veraldleg gæði getur hann 

eignast með því að smella 

fingri. En er þá eitthvað sem 

hægt er að gefa honum? 

Er ekki einmitt þá sem það 

sannast að hugurinn skiptir 

meira máli en gjöfin sjálf?

34 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-451-04-0

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Amma með biluðu 
augun
Marta Dröfn Björnsdóttir

Börnin blómstra í sveitinni 

og kærleikur svífur um loftin. 

Það gera líka álfarnir, vinirnir 

hennar ömmu. Amma er með 

biluð augu en börnin ætla 

sér að hjálpa henni. Þetta er 

kærleiksríkt og fallegt ævin-

týri byggt á æskuminningum 

höfundar.

42 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-451-07-1

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Aukaspyrna á Akureyri
Gunnar Helgason

Myndir: Rán Flygenring

Æsispennandi saga sem 

stelpur og strákar um allt 

land hafa beðið óþreyjufull 

eftir síðan þau lögðu frá sér 

Víti í Vestmannaeyjum í fyrra. 

Hér halda Jón Jónsson og 

vinir hans áfram að berjast 

um sigur, á fótboltavellinum 

og utan hans, og það eitt er 

víst að maður veit aldrei hvert 

boltinn rúllar. Bók sem hittir 

í mark!

293 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3304-3
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Aþena
– að eilífu, kúmen

Margrét Örnólfsdóttir

Að fermast eða ekki fermast, 

það er spurningin. En þegar 

Aþena kynnist Snæju, fjör-

ugum ofurhuga, tekur lífið 

skyndilega nýja stefnu og 

fleiri spurningar vakna: Er 

hún tilbúin fyrir stráka með 

bílpróf, stelpur með kjaft og 

foreldralaus partí?

Með samviskuna á annarri 

öxlinni og púkann á hinni 

reynir Aþena að fóta sig í 

nýjum og ögrandi heimi.

285 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423900

Á ferð og flugi með 
ömmu
Hallbera F. Jóhannesdóttir

Myndir: Bjarni Þór Bjarnason

Amma og Freyr ferðast á milli 

fjalls og fjöru á Akranesi, vet-

ur sumar, vor og haust. Þau 

lenda í ýmsum ævintýrum 

og amma hefur frá mörgu 

spennandi að segja. Freyr fær 

að heyra sögur um skessur, 

sjóslys, fátækt fólk, Langa-

sandinn, Akrafjallið og Elínar-

höfða. Ferðirnar með ömmu 

eru fræðandi og spennandi 

og alltaf lærir Freyr eitthvað 

nýtt – því amma veit næst-

um þvi allt.

56 bls.

Hallbera Fríður 

Jóhannesdóttir

ISBN 9789979721314

Leiðb.verð: 3.299 kr.

Bestu 
barnabrandararnir
Alveg milljón!

Bestu barnabrandararnir eru 

bráðfyndnir og ættu að vera 

til á öllum þeim stöðum þar 

sem eitthvert lífsmark er að 

finna.

80 bls.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-12-5

Leiðb.verð: 1.290 kr.

Bétveir – Bétveir
Sigrún Eldjárn

Sólskinsdag einn lendir 

bleikur geimbátur í garðinum 

hjá Áka og út stígur tvíhöfða 

furðuvera sem segist heita 

Bétveir. Þessi ærslafulla saga 

átti þátt í því að gera Sigrúnu 

Eldjárn að eftirlætisrithöfundi 

íslenskra barna og hér kemur 

hún loksins út að nýju með 

spánnýjum myndum.

42 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3260-2

Blávatnsormurinn
Brynhildur Þórarinsdóttir

Myndir: Bergrún Íris 

Sævarsdóttir

Sóla og Ylur búa á leynileg-

asta stað landsins þar sem 

þau klifra í kristalsfjöllum, 

háma í sig sæhesta-augu og 

lenda í æsispennandi ævin-

týrum! Fjörug saga fyrir 6 til 

9 ára lesendur.

111 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3313-5
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Brandarabók Andrésar 
númer 3
Ritstj.: Svala Þormóðsdóttir

Nýja brandarabók Andrésar 

er fyndnari en nokkru sinni 

fyrr! Þú átt eftir að veltast 

um í tryllingslegu hláturs-

kasti og smita alla í kringum 

þig! Kipptu henni með í 

bílinn, ferðalagið eða sumar-

bústaðinn, því allt verður 

skemmtilegra með brand-

arabók Andrésar!

128 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-097-6

Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Búkolla
Huginn Þór Grétarsson

Myndskr.: Rosaria Battiloro

Ævintýrið um Búkollu ætti 

að vera til á hverju heimili. Í 

þessari bók er það í nær upp-

runalegri mynd, þó þannig 

að orðanotkun hefur verið 

færð í nútímalegra horf.

36 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-9084-8-3

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Bækur fyrir 
Grensásdeild
Ása og Erla

Vaknaðu, Sölvi

Edda Heiðrún Backman og 

Þórarinn Eldjárn

Tvær fallegar sögur í bundnu 

máli handa börnum á öllum 

aldri. Allur ágóði af sölu 

bókanna rennur til Hollvina 

Grensásdeildar.

16 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2189-0/ 

-2190-6 Óbundnar

Ertu svona lítill
Adrian Sölvi Ingimundarson

Önnur bókin sem Adrian 

Sölvi gefur út sjálfur. Frábært 

og lærdómsríkt áhugamál hjá 

13 ára strák. Sagan einkennist 

af takmarklausu hugmynda-

flugi barna og mátulegur 

texti sem börn skilja svo vel. 

Myndirnar litríkar og margt 

að skoða á hverri blaðsíðu. 

Frábær saga til að lesa á rúm-

stokknum.

34 bls.

Adrian Sölvi Ingimundarson

ISBN 9789979708902

Leiðb.verð: 1.900 kr.

Gerðu eins og ég
Hvati og dýrin

Eva Þengilsdóttir

Myndir: Bergrún Íris 

Sævarsdóttir

Þegar Hvati hvolpur fer í 

dýragarðinn sýnir hann dýr-

unum kátur hvernig þau eiga 

að gera – hanga, hoppa og 

velta sér! Því Hvati veit að 

æfingin skapar meistarann! 

Þessi bók er hugsuð sem 

skemmtileg lesning fyrir 

börn en jafnframt tæki fyrir 

foreldra og þá sem vinna 

með börnum til að ýta undir 

markvissa hreyfingu, þroska 

og tengslamyndun.

32 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3310-4

Grái litli
Adrian Sölvi Ingimundarson

Þessi bók er skrifuð, mynd-

skreytt, umbrotin og gefin út 

af 12 ára strák.

Bókin er frábært framtak 

hjá Adrian Sölva. Sagan varð 

til í samvinnu við ömmu hans 

í Frakklandi og svo mynd-

skreytti hann allt sjálfur. Þá 

tóku við myndvinnsla, upp-

setning, yfirlestur, prentun 

og sala á bókinni. Mörgu að 

kynnast og margt að læra 

fyrir 12 ára dreng.

26 bls.

Adrian Sölvi Ingimundarson

ISBN 9789979708896

Leiðb.verð: 1.900 kr.
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Grímsævintýri
Kristín Helga Gunnarsdóttir

Myndir: Halldór Baldursson

Hér fer ævisaga hundheppna 

hamingjudýrsins Gríms Fífils; 

hundskemmtileg saga um 

hundtryggan hund sem 

hundleiddist stundum en 

þótti þó oftast hundgaman. 

Grímsævintýri er óskabók 

dýravina á öllum aldri sem 

vita að góðir vinir ganga 

ekki endilega allir á tveimur 

fótum.

117 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3319-7

Grín og meira grín
Samant.: Eggert Ísólfsson

Í þessari bók er að finna 400 

brandara fyrir fólk á öllum 

aldri. Brandararnir eru bæði 

stuttir og langir en allir ættu 

þeir að kitla hláturtaugar 

lesenda. Grín og meira grín 

er bók fyrir alla fjölskylduna 

því enginn er of ungur eða of 

gamall fyrir góðan brandara.

152 bls.

Steinegg ehf.

ISBN 978-9935-421-21-0

Leiðb.verð: 1.990 kr.

Gummi fer á veiðar 
með afa
Dagbjört Ásgeirsdóttir

Myndir: Karl Jóhann Jónsson

Gummi vissi ekki að sæ-

skrímsli væru til, en hann 

kemst að því þegar hann fer 

á grásleppuveiðar með afa 

sínum.

Þetta er fyrsta bókin í 

bókaröðinni um þá félaga 

Gumma og Rebba. Rebbi, 

yrðlingurinn, er besti vinur 

Gumma. Saman lenda þeir 

í spennandi og stundum 

hættulegum ævintýrum í 

sveitinni hjá afa og ömmu.

34 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-9084-2-1

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Gæsahúð 18
Örninn

Helgi Jónsson

Nýjasta bókin í Gæsahúðar-

flokknum er rosalega spenn-

andi saga fyrir krakka.

96 bls.

Tindur

ISBN 9789979653929

Leiðb.verð: 2.490 kr. Kilja

Gæsahúð eldri
Hefndin

Helgi Jónsson

Sjötta bókin í Gæsahúðar-

flokknum fyrir eldri lesendur, 

Hefndin, er bara fyrir þá sem 

hafa stáltaugar.

112 bls.

Tindur

ISBN 9789979653752

Leiðb.verð: 2.490 kr. Kilja



Ný og spennandi bók úr smiðju Kristínar Tómasdóttur 
sem áður hefur sent frá sér metsölubækurnar Stelpur! 
og Stelpur A-Ö. Fyrirmyndarbók fyrir flottar stelpur 
sem geta allt!

„Sérlega hvetjandi og ánægjuleg lesning. Nauðsynleg 
bók fyrir allar stelpur!“
Ebba Guðný Guðmundsdóttir, rithöfundur og fyrirlesari

„NAUÐSYNLEG BÓK“
– „ÓTRÚLEGAR SÖGUR AF MÖGNUÐUM STELPUM“

„Ómetanlegt tækifæri til að læra af reynslu

annarra. Skyldulesning fyrirstelpur á öllum aldri.“
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„Ótrúlegar sögur
af mögnuðum stelpum.Ég hvet allar stelpur semstráka til að lesa þessa bók.“

Nína Dögg Filippusdóttir,

leikkona
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Hlunkarnir
Guðbjörg Hlíf Pálsdóttir

Bók í myndum og máli á 

þremur tungumálum fyrir 

húmorista á öllum aldri. 

Einnig í rafbók.

34 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-28-1

Leiðb.verð: 1.700 kr.

Þriggja heima saga

Hrafnsauga
Kjartan Yngvi Björnsson og 

Snæbjörn Brynjarsson

Breki, Sirja og Ragnar ættu að 

njóta seinustu áhyggjulausu 

daganna í sumarsólinni en 

framtíðin ber annað í skauti 

sér. Hrafnsauga er fyrsta bók-

in í Þriggja heima sögu, æsi-

spennandi sagnaflokki þar 

sem blóðgaldrar, leyndarmál 

og gleymdar óvættir ógna 

veröldinni. Þetta er fyrsta 

skáldsaga Kjartans Yngva 

Björnssonar og Snæbjörns 

Brynjarssonar, og bar sigur úr 

býtum í samkeppninni um Ís-

lensku barnabókaverðlaunin 

2012.

383 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2203-3

Hulstur utan um sál
Fjölskyldubók

Hugrún Hrönn Kristjánsdóttir

Myndskr.: Unnur Valdís 

Kristjánsdóttir, Hólmsteinn 

Össur Kristjánsson og Hugrún 

Hrönn Kristjánsdóttir

Bókin útskýrir á einfaldan 

hátt hvernig börnin verða 

til. Fjallað er um ástina og 

hvernig lífið kviknar, ýmist 

eftir langa bið eða þegar síst 

skyldi. Sjónarhornið færist 

milli níu barna sem eiga sér 

ólíka sköpunarsögu og búa 

við mismunandi fjölskyldu-

aðstæður. Bókin er hugsuð 

fyrir börn og foreldra að lesa 

saman en á líka erindi við alla 

sem hafa áhuga á fjölbreyti-

leika mannlífsins.

38 bls.

Pírumpár

ISBN 978-9979-72-209-0

Leiðb.verð: 2.900 kr.

Hvað varð um húsið?
Adrian Sölvi Ingimundarson

Adrian Sölvi var 12 ára þegar 

hann bjó til sína fyrstu sögu 

og nú er hann 14 ára þegar 

þriðja bókin kemur út. Hann 

fékk litla hjálp við útgáfuna 

í þetta skiptið enda hefur 

þetta verið lærdómsríkt fyrir 

hann. Afraksturinn er saga 

með brosi á hverri síðu og 

texti sem fellur í kramið. Góð 

bók fyrir unga lesendur.

26 bls.

Adrian Sölvi Ingimundarson

ISBN 9789979720454

Leiðb.verð: 1.900 kr.

Hvolpalíf
Sirrý Skarph.

Skemmtileg sönn saga fyrir 

unga lesendur. Hvolpa-

líf fjallar um íslensku fjár-

hundana Tinnu og Jökul og 

eigendur þeirra sem búa í 

Reykjavík. Þegar Tinna og 

Jökull eignast hvolpa færist 

heldur betur líf og fjör á 

heimilið. Ógleymanleg saga 

um bestu vini mannsins. Bók-

in er ríkulega myndskreytt.

70 bls.

Steinegg ehf.

ISBN 978-9935-421-19-7

Leiðb.verð: 1.990 kr.

Jói Kassi og 
jólasveinninn
Litabók

Konráð Sigurðsson

Myndskr.: Þórir Karl Celin

Ert þú aðstoðarmaður jóla-

sveinsins? Jói Kassi lendir í 

æsispennandi ævintýri með 

jólasveininum að kvöldi 

Þorláksmessu. Til að gera 

ævintýrið enn skemmtilegra 

leita Jói og jólasveinninn til 

lesenda sinna eftir aðstoð við 

myndskreytingu bókarinnar.

24 bls.

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 978-9979-673-0-95 Kilja

Jói Kassi og 
löggustöðin
Konráð Sigurðsson

Myndskr.: Þórir Karl Celin

Enn og aftur fylgjumst við 

með Jóa Kassa. Í þessari bók 

er Jói staddur á löggustöð-

inni þar sem hann hittir mjög 

svo skuggalega en jafnframt 

forvitnilega hluti.

24 bls.

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 978-9979-67-308-8 Kilja



Skemmtilegustu skopmyndateikn-
arar landsins leggja til teikningarnar 
– og þú semur brandarann. Þannig 
er SKRÍPÓ, hrikalega fyndið nýtt 
íslenskt spil sem fjölskyldan mun 
liggja í hláturskasti yfir.

Í SKRÍPÓ eru jafnvel fáránlegustu 
myndatextarnir sprenghlægilegir ...

SKRÍPÓ er skemmtilegt, þroskar  
ímyndunarafl og hugmyndaflug
þátttakenda svo um munar.

SKRÍPÓ inniheldur
150 frábærar teikningar eftir:
HUGLEIK DAGSSON,
HALLDÓR BALDURSSON
LÓU HLÍN HJÁLMTÝSDÓTTUR
OG SIGMÚND

Eftir höfunda Fimbulfambs

Hlæðu af þér
hausinn um jólin

Hlæðu af þér
hausinn um jólin

www.forlagid.is  – alvöru bókaverslun á net inu

Fjörugt spil fyrir alla fjölskylduna
– einfalt og ofboðslega fyndið!
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Jólakrakkar
Sigrún Eldjárn

Þessi bók geymir Stekkja-

staur, Giljaglettu, Stubbu 

og Stúf, og fullt af öðrum 

skemmtilegum jólakrökkum 

til að klippa út og leika sér 

með. Bók sem styttir biðina 

eftir jólunum!

32 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3312-8 

Óbundin

Jólalögin okkar
Huginn Þór Grétarsson

Myndskr.: Nunung Nurjannah

Litríkar og skemmtilegar 

myndir prýða bókina. Í henni 

koma fyrir jólalögin sem við 

þekkjum öll og syngjum sam-

an á jólaskemmtunum. Stutt-

ar sögur tengdar lögunum 

fræða börn um jólasveinana, 

Grýlu og Leppalúða.

Kór Öldutúnsskóla flytur 

valin jólalög á meðfylgjandi 

geisladisk.

120 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-451-08-8

Leiðb.verð: 4.290 kr.

Kamilla Vindmylla
og bullorðna fólkið

Hilmar Örn Óskarsson

Dularfullur geisli ferðast um 

borgina að næturlagi og í 

kjölfarið gerast einkenni-

legir hlutir. Kamilla Vindmylla 

neyðist til að taka þessa hluti 

í sínar eigin hendur, enda 

ómögulegt að taka hlutina 

í hendurnar á einhverjum 

öðrum. Kamilla, Jakob, ung-

snillingurinn Felix og fleiri 

kljást við kexvitlausan vís-

indamann, fluggáfaðan úlf 

og síðast en ekki síst sína 

eigin foreldra í spennandi og 

sprenghlægilegri sögu.

143 bls.

Bókabeitan ehf.

ISBN 978-9935-453-00-6

Leiðb.verð: 3.990 kr.

Kattasamsærið
Guðmundur S. Brynjólfsson

Myndskr.: Högni Sigurþórsson

Þetta er engin venjuleg 

kattasaga heldur saga af 

skemmtilegu samsæri katta 

og fleiri dýra þegar tilvist 

aðalpersónunnar Petru Pott 

er ógnað. 10% af útsöluverði 

hverrar bókar rennur til Katt-

holts. Höfundurinn hlaut 

barnabókaverðlaunin 2009 

og Grímuverðlaun 2010.

116 bls.

Útgáfufélagið Sæmundur

ISBN 978-9935-9014-8-4

Leiðb.verð: 3.490 kr.
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AÐ FERMAST EÐA
EKKI FERMAST?

AÞENA – AÐ EILÍFU, KÚMEN EFTIR MARGRÉTI ÖRNÓLFSDÓTTUR

Þegar Aþena kynnist Snæju, fjörugum ofurhuga, tekur lífið skyndilega nýja stefnu og margar 
spurningar vakna. Með samviskuna á annarri öxlinni og púkann á hinni reynir Aþena að fóta sig í nýjum 

og ögrandi heimi. Þetta er þriðja bókin um Aþenu, sem hefur unnið hug og hjörtu lesenda. ögrandi heimi. Þetta er þriðja bókin um Aþenu, sem hefur unnið hug og hjörtu lesenda.

★★★★
KRISTÍN HEIÐA KRISTINSDÓTTIR,

MORGUNBLAÐINU
(UM AÞENA- HVAÐ ER MÁLIÐ MEÐ HAÍTÍ?)

★★★★
„Fjörlega skrifuð, nútímaleg saga

um smáa atburði og

stórar tilfinningar.“ 

ARNDÍS ÞÓRARINSDÓTTIR, FBL

(UM AÞENA- HVAÐ ER MÁLIÐ MEÐ HAÍTÍ?)
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Klubbarnir
Guðbjörg Hlíf Pálsdóttir

Hugljúf saga í myndum og 

máli á þremur tungumálum. 

Fyrir börnin í okkur öllum. 

Einnig í rafbók

30 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-29-8

Leiðb.verð: 1.700 kr.

Kobbi kló
Huginn Þór Grétarsson

Myndskr.: Leonardo Ariza

Skemmtilegt ævintýri um 

uppeldi Kobba kló, ævintýri 

hans á sjó og loks hvernig 

hann verður að betri manni.

56 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-9047-6-8

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Krakkinn sem hvarf
Þorgrímur Þráinsson

Hvernig ætli sé að eiga brjál-

aðan uppfinningamann fyrir 

föður? Bráðfyndin og hörku-

spennandi saga úr litlu þorpi 

eftir einn alvinsælasta höf-

und okkar. Hér leika draugar 

lausum hala, stórhættulegt er 

að stela sér sjampói í sund-

lauginni og best er að gæta 

sín vel á því óþekkta.

197 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3318-0

Kúkum í koppinn
Huginn Þór Grétarsson

Myndskr.: Agung Wulandana

Gamansöm leið til þess að 

kenna börnum að kúka í 

koppinn.

14 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-9084-9-0

Leiðb.verð: 2.490 kr.

Lalli og litakastalinn
Heiða Björk Norðfjörð

Hér lærir Lalli litina og að 

telja upp í 10, um leið kynn-

ist hann litríkum dýrum og 

gómsætu hollustusnarli.

Fróðleg bók fyrir yngstu 

kynslóðina. Höfundurinn 

starf ar í London undir lista-

mannsnafninu Heidi Bjork.

20 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-062-0 Kilja

Leyndarmál Kela
Ingibjörg Kr. Ferdinandsdóttir

Myndskr.: Aðalheiður 

Vigfúsdóttir

Keli Kaka er aftur mættur til 

leiks í þessari frábæru sögu. 

Í bókinni er Keli numinn á 

brott og við fylgjumst með 

afdrifum hans. Þegar hann 

kemur loks aftur heim til fjöl-

skyldu sinnar, þá er komið 

babb í bátinn – nýr kisi í bæl-

ið hans! En Keli á sér ótrúlegt 

leyndarmál sem gæti breytt 

öllu.

42 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-451-03-3

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Háskóli Íslands   Háskólatorgi   S. 570 0777  -  Háskólinn í Reykjavík   Sólinni   Nauthólsvík   S. 599 6469   boksala@boksala.is   

www.boksala.is
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Er leyfilegt að rífa skemmtilegar bækur? Hvernig 

kemst maður í kynni við dáleiðanda? Þessi 

bráðfyndna og fjöruga saga er fyrsta barnabók 

verðlaunahöfundarins Þórdísar Gísladóttur.

Þórarinn M. Baldursson myndskreytti.

RANDALÍN OG MUNDI EFTIR ÞÓRDÍSI GÍSLADÓTTUR

HVER GLEYPIR MÚS
ANNAN HVERN SUNNUDAG?

Á ævintýraeyjunni Tulipop er allt úr skorðum. 

Sveppasystkinin Búi og Gló verða að bjarga málum 

og fá til þess hjálp frá vinum sínum, ekki síst 

himintunglunum, sem allt vita.

Tulipop er sköpunarverk Signýjar Kolbeinsdóttur og 

Helgu Árnadóttur. Í Mánasöngvaranum glæðir 

verðlaunahöfundurinn Margrét Örnólfsdóttir íbúa 

eyjunnar lífi í skemmtilegu ævintýri.

EFTIR SIGNÝJU KOLBEINSDÓTTUR OG MARGRÉTI ÖRNÓLFSDÓTTUR

TULIPOP
Á ævin

Sveppa

og fá t

himint

Tulipop

Helgu Á

verðlau

eyjunn

EEFFTIR SI

n myndskreytti.

E
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b
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Þ
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H
A
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Listasafnið
Sigrún Eldjárn

Uppsetning Forngripasafns-

ins og Náttúrugripasafnsins 

heppnaðist vel og nú er bara 

Listasafnið eftir. En þar er 

allt í drasli og fátt til að sýna 

annað en ómerkileg málverk 

og ljótar styttur. Listasafnið 

er þriðja bókin í spennandi 

bókaflokki eftir Sigrúnu Eld-

járn sem 8–12 ára bókaormar 

gleypa í sig með ánægju.

201 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3305-0

Maxímús Músíkús 
bjargar ballettinum
Hallfríður Ólafsdóttir

Myndir: Þórarinn Már 

Baldursson

Dag einn koma skemmtilegir 

gestir í tónlistarhúsið – börn 

sem dansa svo vel að Maxi 

verður forvitinn. Hvar ætli 

þau hafi æft sig svona vel 

að dansa? Maxímús Músíkús 

bjargar ballettinum er þriðja 

bókin um músina tónelsku 

sem heillað hefur börn um 

allan heim.

33 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3265-7

Mitt eigið Harmagedón
Anna Heiða Pálsdóttir

Dagbjört Elísabet sextán ára 

hefur fengið sumarvinnu á 

leikskóla. Hún kynnist nýjum 

vinum og heillandi valkost-

um sem vekja spurningar um 

þá trú og lífsskoðanir sem 

hún hefur alist upp við. Um 

haustið er hún breytt mann-

eskja eftir örlagaríkt sumar.

250 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-060-6 Kilja 

Myndin í speglinum
Ragnheiður Gestsdóttir

Ósköp venjuleg fermingar-

stelpa kemst að því að sextán 

ára systir hennar sem er sæt-

ust af öllum og best í öllu býr 

yfir háskalegu leyndarmáli. 

Frábær bók fyrir 11 ára og 

eldri eftir margverðlaunaðan 

höfund.

157 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-22-8

Myrkfælna tröllið
Huginn Þór Grétarsson

Myndskr.: Vladimiro Rikowski

Búi Steinn er myrkfælinn 

tröllasveinn. Þegar hin trölla-

börnin hlaupa út í nóttina til 

að leika sér þorir hann ekki að 

fara með þeim.

En margt á eftir að breytast 

þegar Bergný, besta vinkona 

hans, snýr ekki aftur heim við 

sólarupprás. Ef tröll eru úti 

þegar sólin tekur að skína 

breytast þau í stein. En þó 

að sólin sé að gægjast undan 

bergi úti við sjóndeildar-

hringinn hleypur Búi Steinn 

af stað til að bjarga vinkonu 

sinni.

38 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-451-05-7

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Naglasúpan
Huginn Þór Grétarsson

Myndskr.: Leonardo Ariza

Þessi þjóðþekkta saga um 

umrenninginn sem útbýr 

naglasúpu er nú loksins fáan-

leg sem litrík og skemmtileg 

barnabók.

32 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-9084-5-2

Leiðb.verð: 2.980 kr.
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Ólíver
Birgitta Sif

Ólíver er dálítið sérstakur en 

það er allt í lagi. Hann brallar 

margt og lendir í ótal ævin-

týrum. Hlý og falleg saga 

fyrir börn frá þriggja ára aldri 

eftir nýjan íslenskan höfund 

sem kemur út samtímis víða 

um heim.

32 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3273-2

Raggi litli í 
Sólarlandinu
Haraldur S. Magnússon

Myndir: Karl Jóhann Jónsson

Enn ein stórskemmtileg 

saga um hann Ragga litla og 

ævintýri hans. Að þessu sinni 

heldur hann í viðburðarríkt 

ferðalag.

32 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-9084-6-9

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Randalín og Mundi
Þórdís Gísladóttir

Myndskr.: Þórarinn M. 

Baldursson

Hver býr í kassa og gleypir 

mús annan hvern sunnudag? 

Er leyfilegt að rífa skemmti-

legar bækur? Hvernig kemst 

maður í kynni við dáleið-

anda?

Bráðfyndin og fjörug saga 

eftir verðlaunahöfundinn 

Þórdísi Gísladóttur.

88 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423917

Regnbogafuglinn
Sigrún Arna Elvarsdóttir

Höfundur bókarinnar er leik-

skólakennari að mennt og 

hefur lokið mastersnámi í 

sérkennslufræðum við Há-

skóla Íslands (2011). Bókin 

er afrakstur hópavinnu í 

leikskóla þar sem unnið var 

með vináttu og marbreyti-

leikann. Sagan var samin 
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Fermingarstelpa tekur mál- 
efni eldri systur sinnar í sínar 
hendur með ófyrirsjáan- 
legum afleiðingum!
Frábær bók eftir Ragnheiði 
Gestsdóttur sem hlotið hefur 

Norrænu barnabókaverðlaunin.No

HVAÐ SÝNIR
MYNDIN
Í SPEGLINUM?

Háskalegt
leyndarmál
afhjúpað!

Grípandi bók
fyrir krakka

frá 11 ára aldri!
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með því markmiði að opna 

umræðu um að við erum öll 

ólík, höfum ólíka hæfileika 

og að við þurfum að bera 

viðringu fyrir þeim eru ólík 

okkur sjálfum. Á hverri síðu 

eru umræðupunktar þar sem 

lesandinn getur hvatt börnin 

til þess að velta fyrir sér því 

sem er að gerast í sögunni og 

öðlast betri skilning á marg-

breytileika mannlífs. Bók 

þessi er fyrsta bók höfundar. 

Teikningar gerði Jelena Una 

Jóhannson.

16 bls.

Sigrún Arna Elvarsdóttir

ISBN 978-997970950-3

Leiðb.verð: 1.999 kr.

Reisubók Ólaf íu 
Arndísar
Kristjana Friðbjörnsdóttir

Myndir: Margrét E. Laxness

Sumarlangt þvælist Ólafía 

Arndís um með ömmu sinni 

á gömlum húsbíl. Fyrst líst 

henni ekkert á blikuna en 

af því að hún fær glænýja 

spjaldtölvu til að skrá ferða-

söguna á ákveður hún að slá 

til. Hér er reisubókin komin út 

… en þó ekki sú sem amman 

sá fyrir sér! Sprenghlægileg 

saga handa krökkum á aldr-

inum 7–12 ára.

132 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-311-5

Runni risi
Benedikt búálfur og félagar í 

Álfheimum

Ólafur Gunnar Guðlaugsson

Loksins ný bók um Benedikt 

búálf og félaga, sem margir 

hafa beðið eftir. Stórskemmti-

leg frásögn, litríkar og magn-

aðar myndir. Mikil ógn steðjar 

að Álfheimum en Benedikt 

eignast merkilegan vin sem 

leggur honum lið. Fjörug og 

spennandi saga sem vekur 

okkur til umhugsunar um 

lífið og tilveruna.

46 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-019

Rökkurhæðir
Kristófer

Birgitta Elín Hassell og Marta 

Hlín Magnadóttir

Við fyrstu sýn eru Rökkur-

hæðir eins og hvert annað 

úthverfi. Þegar betur er að 

gáð kemur í ljós að svo er ekki 

því þar er ýmislegt ótrúlegt á 

seyði.

Í könnunarleiðangri um 

Rústirnar finnur Kristófer 

pottþétta afmælisgjöf handa 

litlu systur. Það sem hann 

órar hins vegar ekki fyrir er 

hversu mikil áhrif gjöfin á 

eftir að hafa á hans eigið líf.

160 bls.

Bókabeitan ehf.

ISBN 978-9935-9061-2-0

Leiðb.verð: 3.590 kr.

Kiddi  
fer í frí

Spenna

Spenna
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Rökkurhæðir
Ófriður

Marta Hlín Magnadóttir og 

Birgitta Elín Hassell

Við fyrstu sýn eru Rökkur-

hæðir eins og hvert annað 

úthverfi. Þegar betur er að 

gáð kemur í ljós að svo er ekki 

því þar er ýmislegt ótrúlegt á 

seyði.

Ófriðurinn sem hefur 

kraumað í Rökkurhæðum er 

að brjótast upp á yfirborðið. 

Matthías er nýr í Rökkurskóla 

og furðar sig á ástandinu. 

Hann kynnist Ingibjörgu sem 

er viss um að atburðirnir eigi 

sér skýringu en hver skyldi 

hún vera og hvað geta þau 

gert?

171 bls.

Bókabeitan ehf.

ISBN 978-9935-9061-5-1

Leiðb.verð: 3.790 kr.

Sagan af huldufólkinu 
á eldfjallaeyjunni
The story of the hidden 
people on Volcano 
Island
Sigrún Elsa Smáradóttir

Myndskr.: Smári Rúnar 

Róbertsson

Eldfjallaeyjan verður aldrei 

söm eftir að mannfólk strand-

ar skipi sínu við huldubyggð. 

Huldufólkið leggur á ráðin 

um að losna við mennina en 

afleiðingarnar verða aðrar en 

huldufólkið ætlaði sér. Bókin 

er sannkallað listaverk og 

höfðar bæði til barna og full-

orðinna.

42 bls.

Ísland, hvar er þín 

fornaldar frægð

Dreifing: Kongó ehf.

ISBN 978-9935-9108-0-6/-1-3

Skrímslaerjur
Áslaug Jónsdóttir, Kalle 

Güettler og Rakel Helmsdal

Skrímslunum leiðist. Þeim 

kemur ekki saman um hvað 

þau eigi að taka sér fyrir 

hendur. Í hita leiksins falla 

þung orð og þá fýkur í gæf-

ustu skrímsli. Skrímslaerjur 

er sjöunda bókin um litla og 

stóra skrímslið sem krakk-

arnir þekkja líka af sviði Þjóð-

leikhússins.

32 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3296-1
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Spádómurinn
Hildur Knútsdóttir

Kolfinna er fimmtán ára og 

með höfuðið fullt af spurn-

ingum: Hvers vegna að eiga 

vængi ef maður má ekki 

nota þá? Um hvaða ógn voru 

foreldrar hennar að pískra í 

skemmunni og hvað felst í 

spádóminum? Spádómurinn 

er æsispennandi saga eftir 

Hildi Knútsdóttur sem hefur 

áður sent frá sér skáldsöguna 

Slátt.

210 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-295-8

Spurningabókin 2012
Hvaða hljóðfæri vill enginn 

fá lánað?

Guðjón Ingi Eiríksson

Bráðskemmtileg spurninga-

bók fyrir alla aldurshópa. Not-

ist hvar og hvenær sem er.

80 bls.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-09-5

Leiðb.verð: 1.290 kr.

Steinskrípin
Gunnar Theodór Eggertsson

Daginn sem Bergur vaknar 

skín gamalkunnug sólin hátt 

á lofti en allt annað er fram-

andi. Veröldin er grá og líf-

laus og þar ráða steinskrípin 

ríkjum – hrikalegar ófreskjur 

með slímuga arma og flug-

beittar klær. Dularfull stúlka 

fylgir Bergi hvert fótmál 

og saman freista þau þess 

að sigrast á skrípunum og 

endurheimta Jörðina. Stein-

skrípin er spennandi saga 

fyrir ævintýraþyrsta lesendur 

og sjálfstætt framhald verð-

launabókarinnar Steindýrin.

283 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2191-3

Stelpur geta allt!
Heimsþekkt rokkstjarna, 

 forritunarsnillingur, trans-

stelpa, júdómeistari, töfra-

stelpa, ræðuskörungur

Kristín Tómasdóttir

Íslenskar stelpur geta allt 

sem þær vilja – og jafnvel 

meira til. Og þær geta tekist 

á við ótrúlegustu erfiðleika 

og sigrast á þeim. Hér er að 

finna viðtöl við 22 stelpur 

sem annaðhvort hafa náð 

frábærum árangri á ein-

hverju sviði eða upplifað eitt-

hvað óvenjulegt eða sérstakt. 

Ómissandi fyrir fjölmarga 

aðdáendur stelpubóka Krist-

ínar Tómasdóttur!

270 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-34-1

Tulipop 
– Mánasöngvarinn
Margrét Örnólfsdóttir og 

Signý Kolbeinsdóttir

Á ævintýraeyjunni Tulipop 

er allt úr skorðum. Ókunnug 

skuggajurt birtist um nótt og 

hafið er alls ekki sjálfu sér líkt. 

Sveppasystkinin Búi og Gló 

fá hjálp frá vinum sínum sem 

búa yfir ýmsum hæfileikum, 

og síðast en ekki síst himin-

tunglunum, sem allt vita.

Tulipop er sköpunarverk 

Signýjar Kolbeinsdóttur og 

Helgu Árnadóttur. Hér glæðir 

verðlaunahöfundurinn Mar -

grét Örnólfsdóttir íbúa 

eyjunnar lífi í skemmtilegu 

ævintýri.

88 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423788

Dagbók 
í óskilum

Hvað gerir þjóðkunn leik-
kona þegar hún týnir 
dagbókinni, óprútt inn 

fyrrum fjölskyldumeðlimur 
finnur hana (dagbókina), 

fær hana í hendur á 
ófyrirleitnum útgefanda 
sem lætur prenta hana 

(bókina) 
í stóru upplagi?
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Varið ykkur á Valahelli
Iðunn Steinsdóttir

Myndskr.: Margrét E. Laxness

Spennandi bók fyrir börn 

á aldrinum 6-10 ára á léttu 

og auðlesnu máli. Söguhetj-

urnar eru þrír 10 ára krakkar 

sem lenda í dularfullum 

ævintýrum og sýna kjark til 

að bjarga sér úr hættu.

86 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-069-9

Ævintýri á Ljósanótt
Elías Snæland Jónsson

Ævintýri á Ljósanótt er 

skemmtileg og spennandi 

saga eftir verðlaunahöfund-

inn Elías Snæland Jónsson.

104 bls.

Bókaútgáfan Hergill sf.

ISBN 978-9979-9694-4-0

Leiðb.verð: 2.800 kr. Kilja

Ævintýri tvíburanna 
á Spáni
Birgitta Hrönn Halldórsdóttir

Myndskr.: Erna Hrönn 

Ásgeirsdóttir

Ævintýri tvíburanna á Spáni 

er sjálfstætt framhald af 

Ævintýrum tvíburanna sem 

kom út 2011.

Tvíburarnir, Bjössi og 

Begga, búa í Blómabrekku í 

Húnavatnshreppi. Þar hefur 

heldur betur bæst við fjöl-

skylduna, þar sem aðrir 

tvíburar hafa nú litið dagsins 

ljós.

Þau fara í eftirminnilegt 

páskafrí til Spánar með vin-

um sínum og eldsprækum 

ömmum. Þar lenda þau í bar-

daga við spænsku mafíuna, 

heimsækja Afríku og upplifa 

margvísleg ævintýri þar sem 

allskonar fólk kemur við sögu.

104 bls.

Töfrakonur / Magic Women ehf.

ISBN 978-9979-9990-8-9
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Aladdín og töfrateppið
og aðrar ævintýrahugleiðslur 

fyrir börn

Marneta Viegas

Þýð.: Árný Ingvarsdóttir

Aladdín og töfrateppið leiðir 

börn á mildan og skemmti-

legan hátt inn í heim slök-

unar og hugleiðslu. Í bókinni 

hefur þekktum ævintýrum 

verið breytt í slökunarhug-

leiðslur sem örva ímyndunar-

afl og sköpunargleði barna 

og hjálpa þeim að slaka á 

í dagsins önn. Með aðstoð 

Gosa, Mjallhvítar og fjölda 

annarra söguhetja upplifa 

börnin ævintýralegar stundir 

í eigin hugarheimi. Tilvalin 

inn á heimili eða í skóla.

120 bls.

Betri bækur – Betra sjálf ehf.

ISBN 978-9935-9111-0-0

Andrés Extra
Þýð.: Jón St. Kristjánsson og 

Anna Hinriksdóttir

Hér er að finna safn af líf-

legustu og skemmtilegustu 

sögum sem út hafa komið 

um Andrés og félaga!

Íbúar Andabæjar eru óút-

reiknanlegir og ævintýrin og 

vandræðin sem á vegi þeirra 

verða eru ógleymanleg.

20 sígildar sögur fyrir þá 

sem fá aldrei nóg af Andrési!

96 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-096-9

Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Andrésína
Þýð.: Jón Stefán Kristjánsson

Það er aldrei nein lognmolla 

í kringum Andrésínu! Hér er 

hún mætt ásamt fleiri vinkon-

um sínum og söguhetjum úr 

Andabæ í frábærum sígildum 

sögum þar sem hvert ævin-

týrið rekur annað! Það verður 

enginn svikinn af þessari 

lesningu! Góða skemmtun.

48 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-100-3

Leiðb.verð: 1.490 kr.

Angry Birds
Svínslegar eggjauppskriftir

Hér hafa svínin spælt fuglana, 

yfirtekið eldhúsið þar sem 

allt er löðrandi í eggjum og 

bjóða upp á spennandi og 

girnilegar uppskriftir af öllu 

tagi!

76 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-30-3
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Anna í Grænuhlíð
L.M. Montgomery

Þýð.: Sigríður Lára 

Sigurjónsdóttir

Anna í Grænuhlíð hefur brætt 

hjörtu íslenskra lesenda í nær 

sjötíu ár. Nú kemur út í fyrsta 

skipti óstytt þýðing á fyrstu 

bókinni.

318 bls.

Ástríki útgáfa

ISBN 978-9935-9091-0-7

Leiðb.verð: 3.900 kr. Kilja

Annar er rauður en 
hinn er…
Skemmtilegu 

smábarnabækurnar

Stephanie Calmenson

Myndir: Lisa McCue Karsten

Þýð.: Björgvin E. Björgvinsson

Bókin Annar er rauður en hinn 

er … fjallar um skókaup kan-

ínustelpunnar Ínu og áhrifin 

sem uppáhalds sjónvarps-

hetjan hennar hefur á valið. 

Króki vinur hennar, kemur 

í skóbúðina í sömu erinda-

gjörðum og með sömu hug-

mynd. Sammi skókaupmaður 

sýnir þeim að fyrirætlun 

þeirra gengur ekki fyllilega 

upp. Þau þurfa því að leita 

lausnar sem þau geta bæði 

unað. Það tekst þeim, enda 

bæði skynug og hugmynda-

rík. Lisa McCue Karsten teikn-

aði hlýjar og altumfaðmandi 

myndir bókarinnar og Björg-

vin E. Björgvinsson þýddi.

24 bls.

Bókaútgáfan Björk

ISBN 978-9979-807-79-7

Leiðb.verð: 450 kr.

Eragon

Arfleifðin
Christopher Paolini

Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Lokabindis þessa geysi-

vinsæla bókaflokks hefur 

verið beðið með óþreyju. 

Eragon og drekinn Safíra hafa 

hlotið eldskírn í orrustum og 

átökum en lokabardaginn er 

eftir: Þau verða að takast á við 

konunginn illa, Galbatorix. Ef 

þeim mistekst er engin von 

– framtíð Alagesíu hvílir á 

herðum þeirra. Hvað þurfa 

þau að leggja í sölurnar?

749 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-317-7
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Bert og frelsið
Sören Olsson og Anders 

Jacobsson

Þýð.: Jón Daníelsson

Myndskr.: Kwok-Hei Mak

Vetrarfríið er loksins komið! 

Bert og hljómsveitin hans, 

Heman Hunters, eiga að spila 

á torginu og strákarnir eru 

á fullu í undirbúningi. Þeir 

þurfa að fá sem flesta til að 

horfa á. Helst eiga áhorfend-

ur samt bara að vera stelpur. 

Stelpur sem verða bæði 

villtar og trylltar af hrifningu! 

Þá gæti verið að kærastan 

hans Berts hætti við að segja 

honum upp. Annars verður 

hann að finna sér nýja kær-

ustu í grænum hvelli. Hann 

vill nefnilega ekki vera frjáls 

allt of lengi.

128 bls.

Bókaforlagið Bifröst

ISBN 978-9935-412-17-1

Leiðb.verð: 3.480 kr.

Bjarnastaðabangsarnir 
– Engar stelpur hér
Stan Berenstain og Jan 

Berenstain

Þýð.: Karl Ágúst Úlfsson

Brói er orðinn leiður á að vera 

alltaf með litlu systur sína í 

eftirdragi. Þar að auki er hún 

orðin betri en strákarnir í 

flestum leikjum. Þess vegna 

fær hún ekki að vera með í 

nýja leynifélaginu. Hvað gera 

stelpur þegar strákar skilja 

þær útundan?

32 bls.

Undur og Stórmerki

ISBN 978-9935-9114-3-8

Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Bjarnastaðabangsarnir 
á leikjanámskeiði
Stan Berenstain og Jan 

Berenstain

Þýð.: Karl Ágúst Úlfsson

Það er sumarfrí í skólanum 

og bangsasystkinin hafa lítið 

fyrir stafni. Þegar mamma 

stingur uppá að þau fari á 

leikjanámskeið hafa þau litla 

trú á að það verði skemmti-

legt. En annað kemur svo 

sannarlega á daginn.

32 bls.

Undur og Stórmerki

ISBN 978-9935-9114-1-4

Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Bjarnastaðabangsarnir 
fara til tannlæknis
Stan Berenstain og Jan 

Berenstain

Þýð.: Karl Ágúst Úlfsson

Systu finnst spennandi að 

missa fyrstu tönnina sína, en 

þegar hún fer með Bróa til 

tannlæknis líst henni ekki á 

blikuna. Hjá tannlækninum 

skoðar hún spennandi áhöld 

og svo fær hún aðstoð sem 

hún átti ekki von á.

32 bls.

Undur og Stórmerki

ISBN 978-9935-9114-0-7

Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Bjarnastaðabangsarnir 
læra um peninga
Stan Berenstain og Jan 

Berenstain

Þýð.: Karl Ágúst Úlfsson

Pabba og mömmu finnst 

húnarnir ekki fara skynsam-

lega með peningana sína. 

Systkinin ákveða að verða 

ábyrg í fjármálum, en samt 

er eins og eitthvað sé að. Er 

kannski hægt að vera of upp-

tekinn af peningum?

32 bls.

Undur og Stórmerki

ISBN 978-9935-9114-2-1

Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Teiknað, rissað og litað

Bláa bókin
Ritstj.: Elizabeth Scoggings

Teiknaðu, rissaðu og litaðu 

allar fallegu myndirnar í þess-

ari bók. Þú getur breytt hverri 

síðu í skemmtilegt listaverk. 

Kastalar, draugar, furðudýr, 

frumskógur, geimskip, o.fl.

128 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-993541680-3

Allt um 
íslenska

knattspyrnu
2012

Ómissandi í safnið



SETBERG - bókaútgáfa í 60 ár

Leitum finnum og lærum ýmislegt um 
dýrin.

Hér eru öll húsdýrin okkar: Hundur, 
köttur, hani, svín, hestur, lamb og 
fuglar. Alls konar fiskar og önnur 
sjávardýr. Ljón, tigrisdýr og risaeðlur.
Ekki má gleyma froskinum Langlegg, 
sem leynist einhvers staðar á hverri 
opnu. 
 Meira en 1000 litmyndir!

Sagan um Rósalind og 
vini hennar er falleg sögu- 
og myndabók með gliti á 
hverri síðu.

í lok bókar finnur þú 
skemmtilega gjöf sem
 er hálsmen handa 
lítilli prinsessu. Uppáhaldsbækur
stelpna 3 – 8 ára.

Skoðum , lesum og hlustum á hljóðin.
Börn byrja snemma að herma eftir 
hljóðum dýra og farartækja.

Þegar þrýst er á myndir faratækjanna 
framan á bókinni  heyrast hljóðin sem 
tengjast sögunum.
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Bláa bókin mín
Fjölbreytt og fróðleg 

límmyndabók

Green Android

Þýð.: Þórir S. Guðbergsson

Í Bláu bókinni eru spennandi 

og skemmtileg verkefni um 

bíla, dýr og sólkerfi, risaeðlur, 

geimferðir og stór farartæki.

Litríkar myndir, púsluspil 

og rúmlega 350 límmyndir 

eru í bókinni sem börn eiga 

að staðsetja til að svara 

spurningum, leysa mynda-

gátur og þrautir.

Leikið, púslað, límt og lært.

108 bls.

Setberg

ISBN 978-9979-52-527-1

Teiknað, rissað og litað

Bleika bókin
Ritstj.: Elizabeth Scoggings

Teiknaðu, rissaðu, kláraðu og 

litaðu allar æðislegu mynd-

irnar í þessari bók. Þú getur 

breytt hverri síðu í skemmti-

legt listaverk. Falleg föt og 

fylgihlutir, skemmtileg dýr, 

mynstur og myndir!

126 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-993541681-0

Bleika bókin mín
 Leikið, púslað, límt og lært

Green Android

Þýð.: Þórir S. Guðbergsson

Í Bleiku bókinni eru spenn-

andi og skemmtileg verkefni 

um dýr, liti og leikföng, form, 

tölur og fatnað.

Litríkar myndir, púsluspil 

og rúmlega 350 límmyndir 

eru í bókinni sem börnin 

eiga að staðsetja til að svara 

spurningum, leysa mynda-

gátur og þrautir.

108 bls.

Setberg

ISBN 978-9979-52-528-8

Dagbók Kidda klaufa 4
Svakalegur sumarhiti

Jeff Kinney

Þýð.: Helgi Jónsson

Fjórða bókin um Kidda klaufa 

og nú fer hann í sumarfrí með 

fjölskyldunni. Það fer ekki 

allt eins og Kiddi vill. Léttur 

skemmtilestur fyrir krakka.

224 bls.

Tindur

ISBN 9789979653967

Leiðb.verð: 4.690 kr.

Depill
Eric Hill

Þýð.: Birna Klara Björnsdóttir

Í heimi Depils má finna 

marga skemmtilega hluti, 

meðal annars bolta og báta, 

froska og fiðrildi. Þú getur 

örugglega hjálpað Depli að 

finna margt fleira og eitthvað 

á eftir að koma á óvart!

10 bls.

Bókaforlagið Bifröst

ISBN 978-9935-412-16-4

Leiðb.verð: 1.995 kr.

Disney sögusafn 
– Prinsessusögur
Walt Disney

Þýð.: María Þorgeirsdóttir

Fallega myndskreytt ævin-

týrabók með hugljúfum 

prinsessusögum. Lesendum 

gefst tækifæri til að taka þátt 

í ævintýrum prinsessanna og 

vina þeirra, allt frá óvæntri 

lautarferð með dvergunum 

sjö að fjársjóðsleit neðan-

sjávar.

304 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-084-6

Leiðb.verð: 4.490 kr.

Disney sögusafn 
– Vinasögur
Walt Disney

Þýð.: Jón St. Kristjánsson

Í þessu fallega myndskreytta 

sögusafni er að finna hug-

ljúfar sögur um vináttuna 

fyrir yngstu kynslóðina. 

Uppáhalds Disney-persón-

urnar ykkar og vinir þeirra 

upplifa gleði og sorg í þessari 

veglegu ævintýrabók og læra 

að góðir vinir eru gulli betri.

304 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-052-5

Leiðb.verð: 4.490 kr.
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Dóra landkönnuður

Dóra og Diego
Þýð.: Örn Úlfar Sævarsson

Frábær bók um Dóru land-

könnuð og vini hennar. Diego 

frændi hennar getur talað við 

dýrin og hann bjargar þeim 

ef þau eru í hættu stödd. 

Spennandi og litríkt ævintýri 

fyrir yngstu krakkana. Dóra 

bregst vinum sínum aldrei!

28 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-57-5

Dóra landkönnuður

Dóra og 
sjóræningjaævintýrið
Þýð.: Örn Úlfar Sævarsson

Dóra og vinir hennar setja 

upp leikrit um sjóræningja. 

Svín sem leika sjóræningja 

stela búningakistunni, því 

þau halda að hún sé fjár-

sjóðskista. Dóra og félagar 

bregðast ekki í þessari stór-

skemmtilegu og litríku bók!

24 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-58-2

Dóra landkönnuður

Dóra og vinir
Þýð.: Örn Úlfar Sævarsson

Fylgdu Dóru og vinum hennar 

í gegnum frumskóginn og 

sjáðu hvað þau uppgötva. 

Æfðu þig svo að teikna það 

sem þú sérð. Skemmtilegt 

teiknibretti og penni fylgir 

með. Það er hægt að stroka 

út myndirnar sem þú teiknar 

þannig að þú getur notið þess 

að teikna dýrin aftur og aftur.

26 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-993541679-7

Drekar og riddarar
Þýð.: Helga Soffía Einarsdóttir

Full bók af sígildum og 

skemmtilegum sögum af 

eldspúandi drekum og ridd-

urum sem lenda í ótal ævin-

týrum.

160 bls.

Unga ástin mín ehf.

ISBN 978-9935-429-230

Leiðb.verð: 3.999 kr.

Dúkkulísur 
– Blómaprinsessur
Mirela Tufan

Þýð.: Jónas Jökull

Nú ert þú tísku hönnuður!

Búðu til þína eigin töfrandi 

dúkkulísu.

Blómaprinsessan verður 

glæsileg þegar þú klæðir 

hana í kvöldkjól, skó, pils, 

hanska, kórónu og skrautlega 

aukahluti!

Setberg

ISBN 978-9979-52-536-3

Dúkkulísur – Töfrandi 
álfadísir
Mirela Tufan

Þýð.: Jónas Jökull

Búðu til þína eigin töfrandi 

dúkkulísu. Álfadísin verður 

glæsileg þegar þú klæðir 

hana í kvöldkjól, skó, pils, 

hanska, kórónu og skrautlega 

aukahluti. Yfir 70 litprentaðir 

kjólar og fylgihlutir.

Setberg

ISBN 978-9979-52-537-0

Dýrin
Ég er eins árs

Þýð.: Steingrímur 

Steinþórsson

Harðspjaldabók með götum 

sem hjálpar börnunum að 

læra heitin á algengustu hús-

dýrunum.

16 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-84-8

Leiðb.verð: 1.490 kr.

Dýrin
Bók til að grípa í!

Falleg lítil bók með nöfnum 

dýranna. Þykkur og góður 

pappír sem litlir fingur hafa 

gaman af að snerta og hand-

fjatla. Og hvar er kanínan að 

fela sig?

12 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-993541698-8
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Dýrin 
– Bók fyrir tannálfa
Þýð.: Sara Hlín Hálfdanardóttir

Falleg og nagvæn ljósmynda-

bók fyrir litla tannálfa.

22 bls.

Unga ástin mín ehf.

ISBN 978-9935-429-179

Leiðb.verð: 1.799 kr.

Dýrin 
– leitum og finnum
Sarah Davis og Dawn Sirett

Þýð.: Örnólfur Thorlacius

Leitum, finnum og lærum 

ýmislegt um dýrin.

Hér eru öll húsdýrin okkar: 

hundur, köttur, hani, svín, 

hestur, lamb og fuglar.

Alls konar fiskar, selir og 

önnur sjávardýr.

Ljón, tígrisdýr og risaeðlur.

Ekki má gleyma froskinum 

Langlegg, sem leynist ein-

hvers staðar á hverri opnu.

Meira en 1000 litmyndir.

48 bls.

Setberg

ISBN 978-9979-52-525-7

Bangsímon

Ekkert-að-gera-
dagurinn
Walt Disney

Þýð.: Sæunn Ólafsdóttir

Það er ekkert-að-gera dagur 

hjá Gúra og því ákveður hann 

að fara með Tuma og vinum 

sínum í skógarferð. Skógur-

inn býður upp á ótal ævintýri 

og þar þarf engum að leiðast.

14 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-068-6

Leiðb.verð: 1.650 kr.

Eldar kvikna
Suzanne Collins

Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Eftir að hafa sigrað í Hungur-

leikunum ætti Katniss að vera 

himinlifandi. En vaxandi ólga 

í Panem veldur áhyggjum, 

ekki síst ef Katniss og Peeta 

hafa komið henni af stað. 

Eldar kvikna er önnur bókin 

í þríleiknum um Hungurleik-

ana sem farið hefur sigurför 

um heiminn. 

395 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-273-6/-274-3 

Innbundin/kilja 

Risasyrpa

Eldhúsbrjálæði
Walt Disney

Þýð.: Sigríður Halldórsdóttir

Andrés eldar framandi þjóð-

arrétt arabísks fursta til að ná 

samningi fyrir Jóakim, Mikki 

verður vinsæll sjónvarps-

kokkur, Amma Önd opnar 

veitingahús með aðstoð 

Gassa, ljúffengur réttur Mínu 

Músar lokkar furðulega risa-

eðlutegund úr fylgsni sínu og 

Andrés stofnar veitingahús 

þar sem maturinn er borinn 

fram á frumlegan máta.

512 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-093-8

Leiðb.verð: 2.790 kr. Kilja

Ég elska mömmu mína
Andrea Giles og Emma Dodd

Þýð.: Friðrik H. Ólafsson

Fjörmikil og hjartnæm 

myndasaga um ástríkt sam-

band móður og barns. Einnig 

hefur komið út á íslensku Ég 

elska pabba minn eftir sömu 

verðlaunahöfunda.

27 bls.

Ugla

ISBN 978-9979-651-97-0

Ég elska þig – Fellibók
Þýð.: Sara Hlín Hálfdanardóttir

Í bókinni eru sérlega fallegar 

teikningar og orð sem lýsa 

hlutum og athöfnum sem 

gefa lífi okkar gildi.

10 bls.

Unga ástin mín ehf.

ISBN 978-9935-429-162

Leiðb.verð: 2.299 kr.



Þar sem allt
getur gerst

Á mörkum tveggja heima
Dagbjört stendur andspænis tveimur valkostum. 

Á hún að velja öryggi heimilisfriðarins og viðtekna 
lífshætti eða taka örlagaríkt skref inn í nýjan heim þar 

sem spennandi tækifæri virðast bíða hennar? Saga um 
ungt fólk á þröskuldi fullorðinsáranna.

Meðal furðuvera
og furðulegra barna
Heimsókn á heimili fröken Peregrine fyrir sérkennileg 
börn fær hárin til að rísa á höfði söguhetjunnar. Í þessari 
óvenjulegu bók gerast óvæntir og óhugnanlegir atburðir 
sem halda lesandanum í spennu frá fyrstu síðu til hinnar 
síðustu.

salka.is  Skipholti 50c  105 Reykjavík Kíktu á salka.is

a
m. 
na
ar 
m
a.

Kíktu á salka is

nana

Líf og fjör í Kirsuberjagötu
Eftir að Mary Poppins kemur í Kirsuberjagötu er þar aldrei 

lognmolla. Sagan um barnfóstruna óútreiknanlegu er 
sígild og sívinsæl, enda er konan skemmtilega skrítin og 

kemur sífellt á óvart með uppátækjum sínum.

s
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Ég læri um orðin
Ég er tveggja ára

Þýð.: Steingrímur 

Steinþórsson

Harðspjaldabók með götum 

sem hjálpar börnunum að 

læra heitin á algengustu hlut-

unum í umhverfi þeirra.

16 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-85-5

Leiðb.verð: 1.490 kr.

Fallöxin
Kim M. Kimselius

Þýð.: Elín Guðmundsdóttir

Fjórða bókin um ævintýri Ra-

mónu og Theós sem kemur 

út á íslensku.

Sagan gerist á árinu 1793 

í miðri frönsku byltingunni.

271 bls.

Urður bókafélag

ISBN 978-9935-9082-5-4

Leiðb.verð: 4.280 kr.

Farartæki á fullri ferð
Susan Niessen

Þýð.: Þórir S. Guðbergsson

Skoðum, lesum og hlustum 

á hljóðin.

Börn byrja snemma að 

herma eftir hljóðum dýra og 

farartækja.

Með því að ýta á myndir 

farartækjanna framan á bók-

inni heyra börnin hljóðin sem 

tengjast sögunum.

Setberg

ISBN 978-9979-52-526-4

Fjársjóðskistan: Fimm 
mínútna ævintýri
Þýð.: Bjarki Bjarnason og 

Huginn Þór Grétarsson

Glæsileg ný bók með 18 

sígildum ævintýrum. Ævin-

týrin eru passlega löng svo 

hægt er að lesa þau á um 

fimm mínútum. Vönduð 

myndskreyting gerir þetta 

sagnasafn að eigulegri gjöf.

186 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-9084-4-5

Leiðb.verð: 3.720 kr.

Risasyrpa

Fjör í frumskógi
Walt Disney

Þýð.: Sigríður Halldórsdóttir

Leið okkar liggur í frumskóg-

inn þar sem vinir okkar úr An-

dabæ mæta margvíslegum 

hættum. Í sextán skemmti-

legum og spennandi sögum 

fylgjumst við með félögum 

okkar glíma við villidýr, fara í 

fjársjóðsleit, bjarga gíslum úr 

haldi, fást við fornleifaupp-

gröft, leita að nær útdauðum 

dýrum og lenda í óteljandi 

hættum á leiðinni.

512 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-080-8

Leiðb.verð: 2.790 kr. Kilja

Flottar fyrirsætur
Hannaðu þína eigin fatalínu

Hannaðu æðisleg föt og 

fylgihluti fyrir glæsilegar 

fyrirsætur. Sniðpappír fylgir 

til að flytja fötin yfir á fyrir-

sæturnar. Fullt af flottum 

límmiðum sem þú skreytir 

svo fyrirsæturnar með. Bók 

til að liggja yfir og skapa eitt-

hvað skemmtilegt!

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-88-9

Flóðhestur í fótbolta
Glenn Johnstone

Þýð.: Þórir S. Guðbersson

Flóðhestur leikur fótbolta 

með vinum sínum.

En hvernig gengur flóð-

hesti í fótbolta?

Hinar bækurnar í þessum 

flokki heita Frábær selur, 

Komdu að veiða, Fjörugur 

fiskur, Kiddi kanína og Andar-

unginn lærir að synda.

Glitrandi og hrífandi 

myndir á hverri síðu.

Setberg

ISBN 978-9979-52-544-8
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ÁST, GALDRAR,
DAUÐI OG VINÁTTA

HRINGURINN EFTIR STRANDBERG OG ELFGREN

Óútskýrðir kraftar draga sex stúlkur inn í yfirgefinn skemmtigarð. Skólabróðir þeirra hefur nýlega 
fundist látinn. Allir halda að hann hafi framið sjálfsmorð. Nema þær sem vita sannleikann.

Fyrsti hluti af þremur í bókaflokki sem hefur verið kallaður hinir sænsku Hungurleikar. 

ÞÝÐANDI: ÞÓRDÍS GÍSLADÓTTIR

rsti hluti af þremur í bókaflokki sem hefur verið kallaður hinir sænsku Hungurleikar.r

ÞÝÐANDI: ÞÓRDÍS GÍS

Fy

Margverðlaunaðar
bækur

fyrir ungt fólk. 

„Það besta semkomið hefur í sænskumbókmenntum fyrir yngrikynslóðina.“AFTONBLADET

r ungt fólk. 

„Æsispennandi saga
þar sem raunsæi blandast 
glæsilega saman við myrka 

fantasíu. Lesið hana 
strax!“

DAGENS NYHETER

„... hlaðin spennu

og full af ást, göldrum, 

þreytandi foreldrum, 

heimalærdómi, dauða

og vináttu.“

DAGENS NYHETER
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Frábær selur
Glenn Johnstone

Þýð.: Þórir S. Guðbergsson

Sæli selur er hress og kátur. 

Hann langar til að leika við 

vini sína. En geta selir verið 

í boltaleik ? Hinar bækurnar 

í þessum flokki heita Flóð-

hestur í fótbolta, Frábær 

selur, Kiddi kanina, Fjörugur 

fiskur og Andarunginn lærir að 

synda. Glitrandi og hrífandi 

myndir á hverri síðu.

Setberg

ISBN 978-9979-52-546-2

Fyrstu 100 orðin
Þýð.: Hálfdan Ómar 

Hálfdanarson

Ný útgáfa! Hjálpaðu barninu 

að auka málþroskann með 

því að tengja 100 ný orð við 

fallegar ljósmyndir.

16 bls.

Unga ástin mín ehf.

ISBN 978-9979-976-202

Fyrstu 100 tölurnar
Þýð.: Hálfdan Ómar 

Hálfdanarson

Hjálpaðu barninu að auka 

málþroskann með því að 

tengja 100 orð og tölur við 

fallegar ljósmyndir.

14 bls.

Unga ástin mín ehf.

ISBN 978-9935-429-131

Leiðb.verð: 2.999 kr.

Fyrstu orðin
Falleg lítil bók með myndum 

af ýmsu sem minnstu börnin 

þurfa að læra nöfnin á. 

Þykkur og góður pappír sem 

litlir fingur hafa gaman af að 

snerta og handfjatla. Svo er 

skjaldbaka í feluleik á síðum 

bókarinnar!

12 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-993541697-1

Föndur – Leikur og list
Þýð.: Heimir Freyr 

Hálfdanarson

Einfaldar hugmyndum að 

föndri sem nýtast vel fyrir 

veislur, til skrauts og sem 

gjafir.

Hentar vel fyrir 5-8 ára 

krakka.

24 bls.

Unga ástin mín ehf.

ISBN 978-9935-429-223

Leiðb.verð: 3.799 kr.

Föndur og f ínheit með 
Ömmu Önd
Walt Disney

Þýð.: Anna Hinriksdóttir

Amma Önd kann ýmislegt 

skemmtilegt fyrir sér í handa-

vinnu og föndri. Hér kennir 

hún að föndra úr pappír, 

trölladeigi og þurrkuðum 

blómum auk þess sem hún 

fjallar um hvernig eigi að 

mála á tau, kennir grunnspor 

í saumaskap og hvernig má 

búa til baðbombur og bað-

olíur.

96 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-083-9

Leiðb.verð: 2.890 kr.

Föndur og fjör
Drekar

Tískustelpur

Andrea Pinnington

Þýð.: Sigþrúður Gunnarsdóttir

Veglegar bækur með alls 

kyns verkefnum að glíma við 

og gleðjast yfir.

80 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2153-1/ 

-2154-8 Óbundnar



Kát krútt - Skoðið, snertið og 
finnið

Fimm yndislegar harðspjaldabækur um dýr, farartæki og sitthvað fleira. Á hverri 
síðu getur barnið snert mismunandi efni: ullina á kindinni, 

eyru hundsins, náttfötin, glansandi dráttarvélina, feld hvolpa og kettlinga 
og litlu andarungana.

Áhugaverðar bækur fyrir börn 1 – 4 ára. 

SETBERG - bókaútgáfa í 60 ár

ið tiðð

Kát krútt
Tvær spennandi harðspjaldabækur með tvöföldum síðum.

Hvar er hænuunginn og hvar er litla barnið?
Leikföngin fara að leika sér. En hvar fela þau sig? 

Auðvelt er að fletta bókunum og finna litríkar myndir í gluggunum.

Á ra.
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Glitrandi, glóandi og 
glansandi
Límmiðabók

Fjöldi mynda sem þarf að 

teikna og lita og fylla af 

glitrandi litríkum límmiðum. 

Meira en 1.000 flottir límmið-

ar. Búðu til endalaus ævintýri 

með þessari skemmtilegu 

límmiðabók.

50 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-993541699-5

Glæsileg segulföt á 
Prinsessur
Níu glæsilegar prinsessur eru 

á leið á töfraball. Veldu föt og 

fylgihlut á þær! Fjöldi fallegra 

segulfata o.fl. Þú klæðir prins-

essurnar upp, en svo geturðu 

skipt um allt eins oft og þú 

vilt. Skemmtileg tómstunda-

bók.

10 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-00-2

Grimms ævintýri
Myndskr.: Val Biro

Þýð.: Steingrímur 

Steinþórsson

Úrval úr ævintýraheimi 

Grimmsbræðra með mynd-

skreytingum Val Biros. Í 

bókinni birtast margar af 

vinsælustu sögunum í þessu 

alþekkta ævintýrasafni.

198 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-88-6

Leiðb.verð: 3.990 kr.

Grimmsystur
Ævintýraspæjarar

Michael Buckley

Þýð.: Marta Hlín Magnadóttir 

og Birgitta Elín Hassell

Þegar foreldrar Dagnýjar og 

Sabrínu Grimm hverfa á dul-

arfullan hátt eru þær sendar 

til ömmu sinnar sem þær 

héldu að væri dáin! Relda 

amma segir að systurnar séu 

afkomendur hinna frægu 

Grimmsbræðra og að nú sé 

kominn tími til að þær sinni 

skyldum sínum sem með-

limir Grimmsfjölskyldunnar 

og gerist ævintýraspæjarar.

Bókin er sú fyrsta í bóka-

flokknum um Grimmsystur 

og ævintýri þeirra.

284 bls.

Bókabeitan ehf.

ISBN 978-9935-453-10-5

Leiðb.verð: 3.990 kr.

Heimili fröken 
Peregrine fyrir 
sérkennileg börn

Ransom Riggs

Þýð.: Ragnheiður Margrét 

Guðmundsdóttir

Afi Portman segir Jakobi litla 

frá dularfullu barnaheimili 

og munaðarlausum börnum. 

Þegar hann er orðinn sextán 

ára fer hann til afskekktrar 

eyju til að finna heimilið en 

þar fer líf hans heldur betur 

að flækjast.

Æsispennandi saga sem 

setið hefur á metsölulistum.

351 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-066-8

Heimur dýranna
Ana Doblado og Antonio 

Molina

Þýð.: Örnólfur Thorlacius

Í Heimi Dýranna kynnast 

ungir lesendur lífsháttum 

dýra um allan heim.

Landakort, lesmál og dýra-

myndir sýna hvernig dýrin 

laga sig að margs konar um-

hverfi.

Leiðin liggur yfir allan 

hnöttinn. Kortin sýna megin-

lönd, eyjar og hafsvæði, ríki, 

höfuðborgir og þjóðfána, 

stöðuvötn og stórfljót. Góða 

ferð!

48 bls.

Setberg

ISBN 978-9979-52-529-5



LOKSINS Á ÍSLENSKU!

Stórkostlegasti ævintýrasagnabálkur síðari tíma.

Launráð, losti og leynimakk  
– átökin um járnhásætið eru í algleymingi. 

Mögnuð bók fyrir spennufíkla á öllum aldri.
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Hermiskaði
Suzanne Collins

Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

Katniss hefur sloppið lifandi 

frá tvennum Hungurleikum 

en líf hennar er dýru verði 

keypt. Tólfta umdæmi er 

brunnið til grunna og Kapítól 

hefur ekki svalað hefndar-

þorsta sínum. Hermiskaði er 

lokabindið í hinum geysivin-

sæla bókaflokki um Hungur-

leikana og hér nær spennan 

hámarki.

414 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-292-7/-293-4 

Innbundin/kilja

Himneskar bollakökur
Þýð.: Sara Hlín Hálfdanardóttir

Í bókinni eru fjölmargar 

bollakökuuppskriftir sem 

henta við ýmis tækifæri. 

Uppskriftunum er skipt í þrjú 

erfileikastig sem auðveldar 

val á milli uppskrifta fyrir 

byrjendur og flóknari spari-

uppskrifta.

96 bls.

Unga ástin mín ehf.

ISBN 978-9935-429-186

Leiðb.verð: 4.490 kr.

Hrekkjabrögð
Stórsniðug bók fyrir alla 

krakka sem vilja gera bráð-

fyndin hrekkjabrögð á vinum 

sínum og fjölskyldu. Með 

bókinni fylgja áhöld hrekkja-

lómsins: prumpublaðra, grín-

blýantur og smellutyggjó 

en svo býður bókin einnig 

upp á fjölda annarra bragða 

sem fá vini og vandamenn til 

þess að orga eins og ljón eða 

roðna niður í tær!

24 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-31-4

Hringurinn
Mats Strandberg og Sara 

Bergmark Elfgren

Þýð.: Þórdís Gísladóttir

Englafoss er fallegt bæjar-

nafn en smábærinn er 

dauðanum merktur. Nótt 

eina draga óútskýrðir kraftar 

sex stúlkur inn í yfirgefinn 

skemmtigarð. Skólabróðir 

þeirra hefur nýlega fundist 

látinn. Allir halda að hann 

hafi framið sjálfsmorð. Nema 

þær sem þekkja sannleikann.

Þetta er fyrsti hluti af 

þremur í bókaflokk sem 

hefur verið kallaður hinir 

sænsku Hungurleikar. Marg-

verðlaunar sænskar bækur 

fyrir ungt fólk.

511 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423795

Hvalirnir syngja
Jacqueline Wilson

Þýð.: Halla Sverrisdóttir

Fyrir stuttu voru Ella og 

mamma bara tvær en núna 

búa þær með Jack og í 

þokkabót þarf Ella bráðum 

að deila henni með litlu 

systkini. Þó snýst lífið fyrst 

á hvolf þegar mamma fer á 

spítalann að eiga barnið og 

kemur ekki aftur. Hvalirnir 

syngja er hörkuspennandi 

saga eftir einn alvinsælasta 

barnabókahöfund heims.

279 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-307-8

Í skóginum stóð 
kofi einn
Jutta Bauer

Þýð.: Hermann Ragnar 

Stefánsson og Áslaug 

Jónsdóttir

Alþekkt barnakvæði með 

nýjum og óvæntum endi. Bók 

sem hægt er að syngja aftur 

og aftur.

36 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3251-0 

Harðspjaldabók

Jólabókin 
– saga og púsluspil
Þýð.: Þórir S. Guðbergsson

Sveinki gamli situr í stólnum 

og segir álfunum sögur. Þeir 

sauma, saga og smíða og 

undirbúa jólin fyrir börn um 

víða veröld. Myndskreytt 

saga og 6 púsluspil.

Setberg

ISBN 978-9979-52-530-1
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Jólasyrpa 2012
Walt Disney

Þýð.: Sigríður Halldórsdóttir

Jólin nálgast í Andabæ og 

íbúarnir leggja sig fram við 

undirbúninginn.

11 frábærar sögur sem 

koma lesendum í hátíðar-

skap.

254 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-107-2

Leiðb.verð: 2.990 kr.

Judy Moody bjargar 
heiminum
Megan McDonald

Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Bækurnar um hina ærslafullu 

og skemmtilegu Judy Moody 

hafa notið mikill vinsælla 

víða um heim undanfarin ár 

og selst í milljónum eintaka. 

Í Judy Moody bjargar heim-

inum lætur Judy umhverf-

ismálin til sín taka og finnur 

upp á snjöllum hugmyndum 

í þeim efnum eins og henni 

einni er lagið.

122 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-21-5

Kafteinn Ofurbrók og 
tiktúrurnar í Tappa 
Teygjubrók
Dav Pilkey

Þýð.: Bjarni Guðmarsson

Kafteinn Ofurbrók snýr aftur 

eftir alltof langt hlé. Eins og 

fyrri daginn standa Georg 

og Haraldur í stórræðum en 

Tappi Teygjubrók á harma 

að hefna og er ákveðinn í að 

sigrast á Ofurbrókinni í eitt 

skipti fyrir öll. Strákarnir læra 

að tímaferðalög geta verið 

stórvarasöm – en stundum 

þarf að beygja reglur ef fram-

tíð heimsins er í húfi.

304 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-322-1

Kát krútt – Feluleikur!
Dawn Sirett

Þýð.: Þórir S. Guðbergsson

Hvar er litli hænuunginn og 

hvar er litla barnið? Er það 

týnt?

Auðvelt er að fletta bók-

inni og finna litríkar myndir í 

gluggunum.

Setberg

ISBN 978-9979-52-532-5

Kát krútt 
– Leikur og fjör!
Dawn Sirett

Þýð.: Þórir S. Guðbergsson

Leikföngin eru að leika sér. En 

hvar fela þau sig?

Auðvelt er að fletta bók-

inni og finna litríkar myndir í 

gluggunum.

Setberg

ISBN 978-9979-52-533-2

Kát krútt 
– snertið og finnið
Dýrin í sveitinni

Dawn Sirett

Þýð.: Jón Orri

Í þessari myndabók fá börnin 

að kynnast snertingu við 

áferð dýranna í sveitinni, ull-

ina á kindunum, eyru hunds-

ins og meira að segja klístrið 

í svínastíunni.

Setberg

ISBN 978-9979-52-538-7

Kát krútt 
– snertið og finnið
Farartæki

Dawn Sirett

Þýð.: Jón Orri

Börnin komast í snertingu við 

áferð hinna ýmsu farartækja, 

allt frá mjúku segli til sands-

ins á vélskóflunni.

Setberg

ISBN 978-9979-52-540-0
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Kát krútt 
– snertið og finnið
Háttatími

Dawn Sirett

Þýð.: Jón Orri

Í bókinni kynnast börnin 

áferð hinna fjölbreyttustu 

efna, allt frá náttfötunum 

sínum til ullarinnar á leik-

fangalambi.

Setberg

ISBN 978-9979-52-539-4

Kát krútt 
– snertið og finnið
Hvolpar og kettlingar

Dawn Sirett

Þýð.: Jón Orri

Í þessari myndabók fá börnin 

að kynnast snertingu við 

áferð hvolpa og kettlinga, 

feld þeirra og meira að segja 

sporin eftir óhreinar loppur.

Setberg

ISBN 978-9979-52-541-7

Kát krútt 
– snertið og finnið
Í sveitinni

Dawn Sirett

Þýð.: Jón Orri

Myndabók þar sem börnin 

snerta og finna áferð hinna 

fjölbreyttustu efna, ýmist 

dýra eða hluta, allt frá litlum 

grís til glansandi dráttarvélar.

Setberg

ISBN 978-9979-52-542-4

Komdu að veiða
Glenn Johnstone

Þýð.: Þórir S. Guðbergsson

Össi api fer í spennandi veiði-

ferð. En hvað veiðir apinn? 

Hinar bækurnar í þessum 

flokki heita Flóðhestur í 

fótbolta, Frábær selur, Kiddi 

kanína, Fjörugur fiskur og 

Andarunginn lærir að synda. 

Glitrandi og hrífandi myndir 

á hverri síðu.

Setberg

ISBN 978-9979-52-545-5

LEGO Star Wars
Þýð.: Hjalti Nönnuson

Þessi glæsilega gjafaaskja 

inniheldur allt sem þú þarft 

til að byggja og leika þitt eig-

ið LEGO® Star Wars ævintýri. 

Með kubbunum sem fylgja 

getur þú byggt átta framandi 

farartæki hvert á eftir öðru. 

Askjan inniheldur yfir 240 

kubba og 2 Minifigures karla.

55 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-263-7

Leikskólinn minn
Doris Rübel

Þýð.: Halldóra Björt Ewen

Hvernig? Hver? Af hverju? 

Kynnstu heiminum leikandi 

létt. Fróðleiksbók handa 

börnum tveggja ára og eldri. 

Í þessari bók kynnast börnin 

honum Felix og leikskólanum 

hans. Bókina prýða fallegar 

myndir með lyftiflipum.

16 bls.

Bókaforlagið Bifröst

ISBN 978-9935-412-22-5

Leiðb.verð: 2.880 kr.

Leitum að Mímí 
– Heima
Katherine Lodge

Þýð.: Jakob F. Ásgeirsson

Komdu að leita að Mímí. 

Það er ótrúlegt fjör heima 

hjá Mímí og fjölskyldu 

hennar. Sérð þú hvar hún er? 

Skemmtileg heilabrot fyrir 

krakka á öllum aldri. Í sama 

dúr og hinar sívinsælu Valla-

bækur.

30 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-017-3

Litadýr
Nahta Nój

Stórskemmtileg þrívíddar-

bók! Kláraðu að búa til dýrin 

eða skapaðu þín eigin flottu 

fyrirbæri úr 2.000 límmiðum. 

Frábær tómstundabók fyrir 

stráka og stelpur, þrívíddar-

gleraugu fylgja.

50 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-993541684-1



bokaforlagidbifrost@simnet.is - Sími 511 2400

BÓKA FORLAGIÐ BIF RÖST

b

B

Hvern ig? Hver? Af  hverju?  Kynnstu heim in um leik-
andi létt. Fróð leiks bók  handa börn um  tveggja ára 
og  eldri. Í þess ari bók kynn ast börn in hon um Fel ix 
og leik skól an um hans. Bók ina  prýða fal leg ar mynd ir 
með lyftifl ip um.

Þess ar sög ur eru í bók inni: Hans  heppni, Fal legi prins inn og 

þjón arn ir hans sex, Ferða kist an fljúg andi, Ljón ið og mús in, 

Galdra norn in og töfra staf ur inn, Al ad dín og töfra lamp inn,  

Frið rik og Katr ín, Anda gull fer á kon ungs fund, Ís björn inn og 

dver garn ir, Kidd arn ir þrír, Hans og  Gréta, Stork arn ir, Kan ínu-

auga,  Tumi þum all,  Litli  óþekki hænu un ginn, Þrír litl ir grís ir,  

Stíg vél aði kött ur inn, Börn in í skóg in um, Jói og bauna gras ið, 

Gull fugl inn, Hrokk in skinni, Dá fríð ur og dýr ið  ljóta og  Litlu systk in in.

Í  heimi De pils má  finna  marga skemmti lega  hluti, með al 
ann ars  bolta og báta,  froska og fiðr ildi. Þú get ur ör ugg lega 
hjálp að  Depli að  finna margt  fleira og eitt hvað á eft ir að 
 koma á  óvart!

Jón asi finnst leið in legt að  bursta tenn urn ar. En þeg ar 
Jó hanna, syst ir hans, seg ir hon um frá tann púk un um vill 
hann fá að  vita allt um þá. Auð vit að kann Jó hanna  líka 
öll ráð til þess hvern ig ein fald ast og fljót leg ast er að  losa 
sig við tann púkana. Og Jón as lær ir að það er mik il vægt 
að  bursta tenn urn ar og hvern ig þarf að  passa upp á að 
 hreinsa þær. Þá verð ur heim sókn in til tann lækn is ins  bara 
skemmti leg!

Skemmtun og fróðleikur fyrir börnin
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Líffræði
Lífið eins og við þekkjum það!

Dan Green

Þýð.: Árni Árnason

Þessi bók iðar af lífi enda er 

hún stútfull af fróðleik um 

lífríkið. Hér birtist síkvikur 

heimur dýra, plantna og 

margra annarra furðulegra 

fyrirbæra náttúrunnar, alveg 

niður í ösmáar frumur, prótín 

og DNA-erfðaefnið sem stýrir 

þeim. Upplögð bók fyrir öll 

börn á skólaaldri.

128 bls.

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 978-9979-67-298-2 Kilja 

Líkaminn
Walt Disney

Þýð.: Örnólfur Thorlacius

Alfræði Disney um líkam-

ann er full af fallegum ljós-

myndum, litríkum mynd-

skreytingum og fræðandi 

upplýsingum fyrir börn.

89 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-111-9

Leiðb.verð: 3.790 kr.

Ljósálfarnir og 
tannálfurinn
Penny Dann

Þýð.: Margrét Gunnarsdóttir

Í Ljósálfalandi er leitað að nýj-

um tannálfi. Bókin hefur m.a. 

að geyma glitrandi nagla-

tattú, fallega hárspennu, 

glitrandi stjörnur, litla tann-

álfabók, tannálfahurðaspjald, 

límmiða-eyrnalokka, bleikan 

tannálfapoka o.fl.

16 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-008-1

Lokaðu dyrunum!
Skemmtilegu 

smábarnabækurnar

Robert Lopshire

Þýð.: Björgvin E. Björgvinsson

Það er margt sem getur 

gerst skilji maður útidyrnar 

eftir opnar. Það fær lítill 

bangsi að reyna í bókinni 

Lokaðu dyrunum, þegar 

mamma hans bregður sér af 

bæ stundarkorn. Honum er 

ætlað að gæta heimilisins en 

þegar hann gleymir ítrekað 

fyrirmælum mömmu um að 

loka dyrunum gera ýmis dýr 

sig heimakomin. Bangsinn 

litli þarf að beita frækilegu 

hugmyndaflugi og fortölum 

við að ná hinum óboðnu 

gestum út áður en mamma 

kemur heim. Robert Lopshire 

teiknaði líflegar myndirnar 

og Björgvin E. Björgvinsson 

þýddi.

24 bls.

Bókaútgáfan Björk

ISBN 978-9979-807-82-7

Leiðb.verð: 450 kr.

Lærið að teikna 
prinsessur
Þýð.: Walt Disney

Kristín M. Kristjánsdóttir

Lærið að teikna prinsessurnar 

Þyrnirós, Fríðu, Öskubusku, 

Aríel, Mjallhvít, Jasmín og 

Tiönu skref fyrir skref.

32 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-091-4

Leiðb.verð: 1.790 kr.

Lærum að teikna 
Andrés og félaga
Walt Disney

Þýð.: María Þorgeirsdóttir

Finnst þér gaman að teikna? 

Okkur félögunum finnst fátt 

skemmtilegra og í þessari 

bók lærir þú að verða enn 

betri teiknari en þú ert nú 

þegar.

61 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-110-2

Leiðb.verð: 2.990 kr.

Óvættaför IX

Marmaraseiðkonan 
Soltra
Adam Blade

Þýð.: Árni Árnason

Níunda bindið í spennandi 

flokki um ævintýri piltsins 

Toms og stúlkunnar Elennu. 

Galdramaðurinn vondi, Mal-

vel, stal gullnu töfrabrynjunni 

og dreifði hlutum hennar 

víðs vegar um Avantíu. Tom 

hefur heitið því að finna alla 



SETBERG - bókaútgáfa í 60 ár

Í bókinni eru 11 sögur um lífið og 
fjörið í Erilborg og nágrenni hennar.

María kanínustelpa fer til Dýra 
læknis, bandóði Billý brýtur 
umferðarreglurnar.
Lárus lögga lendir alltaf í 
einhverjum ævintýrum og 
Nálaroddur klæðskeri er alveg 
einstakur. 

Höfundurinn og teiknarinn  
Richard Scarry er frábær að 
vanda.

14 ævintýri og sígildar sögur: Gosi, 
Hans og Gréta, Öskubuska, Ljóti 
andarunginn, Stígvélaði kötturinn, 
Aladdín, Gullbrá og bangsarnir þrír, 
Mjallhvít og dvergarnir sjö, Þyrnirós, 
Fríða og dýrið, Jói og baunagrasið, 
Litla hafmeyjan, Rauðhetta, Pétur 
Pan.

Sögur og ævintýri sem börn vilja 
heyra og lesa aftur og aftur. 
Glæsilega myndskreytt.

Ævintýrin sem allir þekkja

Enn ein perlan frá Richard Scarry



40

Barna- og unglingabækur « ÞÝDDAR » B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2

hluta brynjunnar, en þeirra 

er gætt af sex hryllilegum 

óvættum. Tekst Tom að sigra 

í bardaga við marmaraseið-

konuna Soltru? Hver bók er 

sjálfstæð saga.

128 bls.

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 978-9979-67-306-4 Kilja 

Mary Poppins
P.L. Travers

Þýð.: Hallur Hermannsson

Mary Poppins er engin með-

alkona og hún kann að gera 

heiminn skemmtilegan og 

skrítinn. Hún minnir okkur 

líka á að það sem mestu 

máli skiptir er að vera maður 

sjálfur og njóta lífsins.

200 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-065-1

Með tifandi hjarta
Alf Kjetil Walgermo

Þýð.: Salbjörg Jósepsdóttir

Amanda er að verða fjórtán 

og er ástfangin af Davíð, nýja 

stráknum í skóla hennar. Hún 

elskar að hjóla og er að safna 

fyrir draumahjólinu. Hún er 

byrjuð að stelast í partý. Í eitt 

skipti líður yfir hana. Hún er 

flutt með sjúkrabíl á sjúkra-

hús þar sem hún kemst til 

aftur meðvitundar.

Nú ógnar hættulegur sjúk-

dómur lífi hennar og hann er 

á góðri leið með að ræna öllu 

frá henni; ástinni og lífinu. 

Hjarta hennar er svo skemmt 

að hún verður að fá nýtt. Hún 

er hrædd; er ástina að finna 

í hjartanu? Verður hún enn 

ástfangin af David eftir að 

hún hefur fengið nýtt hjarta? 

Verður hún sú sama og áður? 

Mun henni áfram þykja gam-

an að hjóla og á hún eftir að 

geta hjólað? Það eru margar 

spurningar sem vakna hjá 

Amöndu í tengslum við það 

að fá nýtt hjarta.

203 bls.

Draumsýn ehf.

ISBN 978-9935-444-03-5 Kilja 

Mjallhvít 
– saga og púsluspil
Þýð.: Þórir S. Guðbergsson

Sagan um Mjallhvíti, dverg-

ana sjö og vondu drottn-

inguna birtist hér með litrík-

um myndum og auk þess 6 

skemmtilegum púsluspilum.

Setberg

ISBN 978-9979-52-530-1

Múmínsnáðinn og 
tunglskinsævintýrið
Tove Jansson

Þýð.: Sigþrúður Gunnarsdóttir

Dag einn ákveður Múmínfjöl-

skyldan að sigla til Einmana-

eyjar. Ætli þau finni fjársjóð? 

Þessi skemmtilega saga 

um undraverur Múmíndals 

hentar lesendum frá tveggja 

ára aldri.

32 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3271-8

Nanna norn
Nanna og 
miðnæturdrekinn
Valerie Thomas

Myndir: Korky Paul

Þýð.: Hallgrímur H. Helgason

Nanna norn býr í skóginum 

með kettinum sínum. Hún 

kemur sér ævinlega í vand-

ræði og þá er eins gott að hún 

kann að galdra! Hér koma út 

fyrstu tvær bækurnar í marg-

verðlaunuðum bókaflokki 

sem selst hefur í milljónum 

eintaka um allan heim. Stór-

skemmtilegar sögur fyrir 4–7 

ára börn.

32 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3268-8/-

3269-5 Óbundnar

Háskóli Íslands   Háskólatorgi   S. 570 0777  -  Háskólinn í Reykjavík   Sólinni   Nauthólsvík   S. 599 6469   boksala@boksala.is   

www.boksala.is
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Óvættaför VIIl

Ofurapinn Klói
Adam Blade

Þýð.: Árni Árnason

Áttunda bindið í spennandi 

flokki um ævintýri piltsins 

Toms og stúlkunnar Elennu. 

Galdramaðurinn vondi, Mal-

vel, stal gullnu töfrabrynjunni 

og dreifði hlutum hennar víðs 

vegar um Avantíu. Tom hefur 

heitið því að finna alla hluta 

brynjunnar, en þeirra er gætt 

af sex hryllilegum óvættum. 

Tekst Tom að sigra ofurapann 

Klóa djúpt inni í Dimmaskógi?

Hver bók er sjálfstæð saga.

128 bls.

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 978-9979-67-303-3 Kilja 

Ótrúleg saga um 
risastóra peru

Jakob Martin Strid

Þýð.: Jón St. Kristjánsson

Dag einn birtist flöskuskeyti 

í höfninni. Getur verið að 

það sé frá týnda borgarstjór-

anum? Er Dularfulla eyjan 

til og hvernig kemst maður 

fram hjá sjóræningjunum 

voðalegu, Sædrekanum ægi-

lega og Svartamyrkurshaf-

inu? Ríkulega myndskreytt 

bók fyrir 4 til 7 ára börn eftir 

einn vinsælasta höfund Dan-

merkur.

105 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-243-9

Partíbók 
fjölskyldunnar
Ritstj.: Sæunn Ólafsdóttir

Hér er komin ómissandi bók 

fyrir alla fjölskylduna. Frá-

bærar hugmyndir að leikjum 

og afþreyingu fyrir stóra sem 

smáa. Spurninga- og sam-

kvæmisleikir, spilagaldrar, 

töfrabrögð, sígildar og sí-

vinsælar ráðgátur með Mikka 

Mús og einfaldar og góðar 

uppskriftir að partínasli.

144 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-114-0

Leiðb.verð: 3.790 kr.

bokaforlagidbifrost@simnet.is - Sími 511 2400

BÓKA FORLAGIÐ BIF RÖST

b

B

Stikilsberja-Finnur

Eftir
Mark Twain

Stik ils berja-Finn ur strýk ur frá drykk felld um 
föð ur sín um sem reyn ir að  stela frá hon um 
fjár sjóði sem hann  hafði fund ið  ásamt Tuma, 
 vini sín um. Á ferð  sinni um Miss issippi-fljót ið 
á  fleka kynn ist hann stroku þræln um Jim og 
sam an  reyna  þeir að  finna frels ið.  Þeir  lenda í 
ótrú leg um æv in týr um á leið inni nið ur ána.

Stikilsberja Finn

M

sberja Finnur strýkur frá drykk

Bert og frelsið

Vetr ar frí ið er loks ins kom ið! Bert og hljóm sveit in hans, 
Hem an Hunt ers,  eiga að  spila á torg inu og strák arn ir 
eru á  fullu í und ir bún ingi.  Þeir  þurfa að fá sem  flesta 
til að  horfa á. Helst  eiga áhorf end ur samt  bara að 
 vera stelp ur. Stelp ur sem  verða  bæði villt ar og tryllt ar 
af hrifn ingu! Þá  gæti ver ið að kær ast an hans Berts 
 hætti við að  segja hon um upp. Ann ars verð ur hann 
að  finna sér  nýja kær ustu í græn um  hvelli.  
Hann vill nefni lega  ekki  vera frjáls allt of  lengi.

Bert og frels

etrarfríið er loksins komið! Bert og hljó

Eftir 
Sör en Ols son &

And ers Jacobs son
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Prikið hans Steina
John Hegley og Neal Layton

Þýð.: Jakob F. Ásgeirsson

Með gamalt prik í hendi fer 

ímyndarafl Steina á flug og 

töfraheimar opnast. Hug-

myndarík og skemmtileg bók 

með einstaklega fallegum og 

ævintýrilegum myndum.

32 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-011-1

Risabókin um risa
Þýð.: Helga Soffía Einarsdóttir

Sex skemmtilegar og fallega 

myndskreyttar sögur um risa 

hvaðanæva að úr heiminum.

Bókinni fylgir risastórt þrí-

víddarplakat af risa.

24 bls.

Unga ástin mín ehf.

ISBN 978-9935-429-216

Leiðb.verð: 4.999 kr.

Rósalind prinsessa 
og töfrakristallinn
Monika Finsterbusch

Þýð.: Rúna Gísladóttir

Sagan um Rósalind og 

vini hennar er falleg saga 

og myndabók með gliti á 

öllum síðum. í lok bókar 

finnir þú skemmtilega gjöf 

sem er hálsmen handa litilli 

prinsessu. Uppáhaldsbækur 

stelpna.

32 bls.

Setberg

ISBN 978-9979-52-543-1

Salamöndrugátan
J¢rn Lier Horst

Þýð.: Sigurður Helgason

Clue er enskt orð og þýðir 

vísbending, leið til lausnar 

á gátu. Til viðbótar er orðið 

CLUE búið til úr upphafs-

stöfum fjögurra lykilpersóna 

í bókaflokkinum: Cecilia, Leo, 

Uni og hundsins Ego. Cecilia 

Gaathe býr í Perlunni, gisti-

húsi við hinn fallega Skútu-

flóa. Ásamt vinum sínum Leo, 

Une og hundinum Ego kemst 

hún að því í Salamöndrugát-

unni að hið virðulega gisti-

hús, sem rekið er af pabba 

hennar og mömmu Leós, 

hýsir nokkrar dularfullar pers-

ónur. Persónur, sem þegar 

á líður eru taldar tengjast 

látnum manni, sem finnst á 

ströndinni. Vinir okkar rann-

saka málið að eigin frum-

kvæði og komast á snoðir 

um glæp sem dularfullar 

persónur tengjast, skipsskaði, 

miklir peningar og síðast ekki 

síst skuggaleg salamandra.

162 bls.

Draumsýn ehf.

ISBN 9789-935-444-11-0 Kilja 

Sá hlær best …! 
sagði pabbi
Gunilla Bergström

Þýð.: Sigrún Árnadóttir

Þetta er óréttlátt! Það er 

ekki Einari Áskeli og Millu 

að kenna að það er drasl úti 

um allt en samt ætlar pabbi 

að refsa þeim … Eða hvað 

gerist í raun og veru? Glæný 

og spennandi bók um Einar 

Áskel.

32 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3281-7

Segðu mér sögu
Myndir: John Patience

Þýð.: Þórir S. Guðbergsson

Í bókinni eru 14 ævintýri og 

sígildar sögur. Gosi, Hans 

og Gréta, Öskubuska, Ljóti 

andarunginn, Stigvélaði 

kötturinn, Aladdin, Gullbrá 

og bangsarnir þrír, Mjallhvít 

og dvergarnir sjö, Þyrnirós, 

Fríða og dýrið, Jói og bau-

nagrasið, Litla hafmeyjan, 

„Þetta er mannbætandi texti.“
~Ísak Harðarson

 Óvenjuleg 
   bók og 
ógleymanleg!



SKRUDDA

Myndskreytt útgáfa með 
úrvali ævintýra úr sagnaheimi 

Grimmsbræðra, gefin út á 200 ára 
afmæli Grimmsævintýra.

Stórglæsilegt verk með 
myndskreytingum Val Biro.

Klassískt meistaraverk
fyrir börn á öllum aldri.



44

Barna- og unglingabækur « ÞÝDDAR » B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2

Rauðhetta, Pétur Pan. Sögur 

og þekkt ævíntýri sem börn 

vilja heyra og lesa aftur og 

aftur. Glæsilega myndskreytt.

96 bls.

Setberg

ISBN 978-9979-52-534-9

Skellibjalla í 
vandræðum
Walt Disney

Þýð.: María Þorgeirsdóttir

Skellibjalla var flinkasti 

potta- og pönnuálfurinn í 

öllu Ljósálfabóli þangað til 

hún týndi bjölluhamrinum 

sínum. Eftir það misheppn-

uðust allar hennar viðgerðir! 

Bjalla vissi að það voru bara 

tveir möguleikar í stöðunni: 

annars vegar að fara á leyni-

staðinn hans Péturs Pan, hins 

vegar að fórna hæfileikanum 

sem hún fékk í vöggugjöf … 

að eilífu.

88 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-082-2

Leiðb.verð: 2.790 kr.

Skellur og 
haustævintýrið
Walt Disney

Þýð.: Sæunn Ólafsdóttir

Haustið er komið og Skellur 

er úti að leika sér ásamt systr-

um sínum. Þau borða safarík 

epli, leika sér í laufunum og 

fylgjast með farfuglunum.

14 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-131-02-7

Leiðb.verð: 1.590 kr.

Skúli skelfir

Skúli skelfir og 
íþróttadagurinn
Skúli skelfir og 
uppvakningsvampíran
Francesca Simon

Myndir: Tony Ross

Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Tvær ómissandi bækur í safn-

ið: Skúli skelfir og íþróttadagur-

inn er litrík, ætluð byrjendum 

í lestri, og Skúli skelfir og upp-

vakningsvampíran geymir 

fjórar glænýjar sögur um 

prakkarann Skúla og vini hans.

80/108 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-256-9/-280-4 

Innbundin/kilja

Óvættaför X

Slöngumaðurinn 
Víperó
Adam Blade

Þýð.: Árni Árnason

Tíunda bindið í spennandi 

flokki um ævintýri piltsins 

Toms og stúlkunnar Elennu. 

Galdramaðurinn vondi, Mal-

vel, stal gullnu töfrabrynjunni 

og dreifði hlutum hennar víðs 

vegar um Avantíu. Tom hefur 

heitið því að finna alla hluta 

brynjunnar, en þeirra er gætt 

af sex hryllilegum óvættum. 

Tekst Tom að sigra í bardaga 

við slöngumanninn Víperó? 

Hver bók er sjálfstæð saga.

128 bls.

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 978-9979-67-307-1 Kilja 

Smábarnabiblía
Myndskr.: Trace Moroney

Á hverri síðu eru gluggar til 

að opna. Fyrir innan leynast 

ýmisleg undrunarefni. Börnin 

taka þátt í að uppgötva efni 

hverrar sögu. Hér er sögð 

sagan um það hverning Guð 

elskar okkur, færð í búning 

sem höfðar til hjarta hvers 

barns á öllum aldri.

24 bls.

Skálholtsútgáfan

ISBN 978-9979-792-99-4

Leiðb.verð: 1.890 kr.

Snúum skífunum 
– ungviði dýrana
Þýð.: Hálfdan Ómar 

Hálfdanarson

Snúið skífunum til að finna 

fallegu myndirnar og fræðið 

börnin um ungviði dýra.

10 bls.

Unga ástin mín ehf.

ISBN 978-9935-429-155

Leiðb.verð: 2.799 kr.



SETBERG - bókaútgáfa í 60 ár

Í  bláu bókinni eru spennandi og skemmti-
leg verkefni um bíla, dýr og sólkerfi, 
risaeðlur, geimferðir og stór farartæki.

Litríkar myndir, púsluspil og rúmlega 
350 límmyndir eru í bókinni. Börnin 
staðsetja myndirnar, svara spurningum 
og leysa myndagátur og þrautir.

Spennandi og skemmtileg verkefni 
um dýr, liti og leikföng, form, tölur og 
fatnað.

Litríkar myndir, púsluspil og rúmlega 
350 límmyndir eru í bókinni sem 
börnin eiga að staðsetja til að svara  
spurningum og leysa myndagátur og 
þrautir.

Í bókinni kynnast ungir lesendur 
lífsháttum dýra um allan heim.

Landakort, lesmál og myndir sýna 
hvernig dýrin laga sig að margs konar 
umhverfi.

Leiðin liggur um allan hnöttinn. kortin 
sýna meginlönd og hafsvæði, ríki, 
höfuðborgir og þjóðfána, stöðuvötn 
og stórfljót. 

Góða ferð!

S

SETBERG bók

Í
l

ÍÍ
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Stelpuhandbókin
Deborah Chancellor

Þýð.: Nanna Gunnarsdóttir

Ómissandi bók fyrir allar fjör-

ugar stelpur á aldrinum 8-12 

ára. Hér er fjallað um vinátt-

una, hamingjuna, heilsuna, 

áhugamálin, tölvunotkun, 

sköpunargleðina og fleira 

sem kemur öllum stelpum 

vel. Það eru skemmti-

legar stundir í vændum með 

Stelpuhandbókina við hönd.

120 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-30-7

Stikilsberja-Finnur
Mark Twain

Þýð.: Gissur Ó. Erlingsson

Stikilsberja-Finnur strýkur frá 

drykkfelldum föður sínum er 

reynir að stela frá honum fjár-

sjóði sem hann hafði fundið 

ásamt vini sínum, Tuma. Á 

ferð sinni eftir Mississippi-

fljótinu á fleka kynnist hann 

strokuþrælnum Jim og sam-

an reyna þeir að finna frelsið. 

Þeir lenda í ótrúlegum ævin-

týrum á leiðinni niður ána.

231 bls.

Bókaforlagið Bifröst

ISBN 978-9935-412-21-8

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Stiklað á stóru 
um býsna margt
Bill Bryson

Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Hér kemur loksins styttri 

og aðgengilegri útgáfa af 

metsölubókinni Stiklað á 

stóru um næstum allt, ætluð 

yngri lesendum og prýdd 

fjölda teikninga. Hér segir 

Bill Bryson frá krókaleiðum 

vísindanna, útskýrir flóknar 

kenningar og svarar spurn-

ingum sem eru á allra vörum. 

Einstök frásagnargáfa höf-

undar nýtur sín vel þegar 

gera þarf flókna hluti skiljan-

lega og skemmtilega fyrir alla 

aldurshópa.

169 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-277-4

Stígvélaði kötturinn
Stella Gurney

Þýð.: Jón St. Kristjánsson

Hér er kominn stígvélaði 

kötturinn, skínandi skemmti-

legur náungi með ráð undir 

rifi hverju. Æsispennandi saga 

með óvæntum uppákomum 

á hverri síðu, meðal annars 

hjóli til að snúa, flipum til að 

gægjast undir og myndum 

sem spretta upp.

21 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-200-2

Stóra orðabókin mín
Þýð.: Sara Hlín Hálfdanardóttir

Bókin aðstoðar börnin að 

þekkja umhverfi sitt og at-

hafnir, dýrin, fyrstu tölurnar, 

formin og margt fleira með 

því að tengja saman orð og 

myndir.

48 bls.

Unga ástin mín ehf.

ISBN 978-9935-429-193

Leiðb.verð: 3.499 kr.

Strumparnir 
– sögubækur
Hans strumpatign

Kristalskúlurnar

Riddarastrumpur

Spegillinn sem strumpaði

Peyo

Þýð.: Sölvi Björn Sigurðsson

Fjórar spennandi sögur úr 

Strumpaþorpinu sem henta 

börnum á aldrinum 3 til 7 

ára.

32 bls.

FORLAGIÐ

Iðunn

ISBN 978-9979-1-0514-5/-

0520-6/-0515-2/-0519-0

Strumparnir 
– þrautabækur
Hvar er Kraftastrumpur?

Strumpabolti

Peyo

Þýð.: Sölvi Björn Sigurðsson

Tvær skemmtilegar bækur 

með fjölbreyttum strumpa-

þrautum fyrir börn frá þriggja 

ára aldri.

32/24 bls.
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FORLAGIÐ

Iðunn

ISBN 978-9979-1-0521-3/ 

-0516-9 Innbundin/óbundin

Stærðfræði
Bók sem þú getur reiknað 

með!

Dan Green

Þýð.: Jóna Dóra Óskarsdóttir

Þessi bók er magnaður 

leiðarvísir um grunneiningar 

stærðfræðinnar. Hún hefur að 

geyma upplýsandi fróðleik í 

máli og myndum um tölur og 

talnatrikk þar sem talnatrítlar, 

formgrallarar og gagnagengi 

koma m.a. við sögu. Þetta er 

litríkt, skemmtilegt og fræð-

andi rit um stærðfræði og 

upplögð bók fyrir öll grunn-

skólabörn og foreldra þeirra.

64 bls.

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 978-9979-67-297-5 Kilja 

Særingamaðurinn
Leyndardómurinn um hinn 

ódauðlega Nicolas Flamel

Michael Scott

Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Hér heldur Michael Scott 

áfram mögnuðum bóka-

flokki sínum um gullgerðar-

manninn Nicolas Flamel í 

veröld þar sem ódauðlegir 

menn, fornar og myrkraforn-

ar bítast um völd og yfirráð 

– sumir í þágu mannkynsins 

og aðrir ekki. Fyrri bækurnar, 

Gullgerðarmaðurinn, Galdra-

maðurinn og Seiðkonan, 

hafa allar notið gríðarlegra 

vinsælda.

336 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-318-4

Tannburstunarbókin 
mín
Frauke Nahrgang

Myndskr.: Katja Senner

Þýð.: Valgerður Þ.E. 

Guðjónsdóttir

Jónasi finnst leiðinlegt að 

bursta tennurnar. En þegar 

Jóhanna, systir hans, segir 

honum frá tannpúkunum, 

þá vill hann fá að vita allt um 

þá. Auðvitað kann Jóhanna 

líka öll ráð til þess hvernig 

einfaldast og fljótlegast er að 

losa sig við tannpúkana. Og 

Jónas lærir að það er mikil-

vægt að bursta tennurnar og 

hvernig þarf að passa upp 

á að hreinsa þær. Þá verður 

heimsóknin til tannlæknisins 

bara skemmtileg!

14 bls.

Bókaforlagið Bifröst

ISBN 978-9935-412-19-5

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Vinabönd
Litskrúðug bók sem kennir 

börnum að búa til gullfalleg 

vinabönd með fjölbreyttu 

mynstri. Með bókinni fylgja 

litrík bönd og skraut ásamt 

leiðbeiningum um hvernig 

eigi að hnýta og flétta alls 

konar vinabönd sem gleðja 

munu vini og fjölskyldu. 

Brettu upp ermarnar og 

skreyttu sjálfa þig og fólkið 

í kringum þig með þessari 

frábæru föndurbók

24 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-33 8

Vöffluhjarta
Maria Parr

Þýð.: Alma Sigurðardóttir og 

Sigríður Sigurðardóttir

Trille er viss um að nágrann-

inn Lena Lid sé besti vinur 

hans. En hann er ekkki viss 

um að hann sé besti vinur 

Lenu Lid.

Í bókinni fylgjumst við 

með þessum tveimur upp-

finningasömu níu ára börn-

um í gegnum sætt og súrt í 

heilt ár. Oft gengur mikið á í 

litlu víkinni þar sem þau búa. 

Á milli hlátraskallana segir 

Tirlle lágum rómi frá þeirri 

alvöru og sorg sem fylgir því 

að vera níu ára og hræðslunni 

yfir því að missa allt sem 

honum þykir vænt um.

Bókin hefur verið gefin út 

í fjölda landa og fengið frá-

bæra dóma. Í Noregi er bókin 

löngu orðin sígild og er höf-

undinum Mariu Parr lýst sem 

blöndu af Anne Cath Vestley 

og Astrid Lindgren.

176 bls.

Draumsýn ehf.

ISBN 978-9935-444-07-3 Kilja 

Ys og þys í Erilborg
Richard Scarry

Þýð.: Þórir S. Guðbergsson og 

Rúna Gísladóttir

Í bókinni eru 11 sögur um 

lífið og fjörið í Erilborg og 

nágrenni hennar.

María kanínustelpa fer til 

Dýra læknis, bandóði Billý 

brýtur umferðareglurnar.

Lárus lögga lendir alltaf í 

einhverjum ævintýrum. Nál-

aroddur klæðskeri er alveg 

frábær. Sögur eftir Richard 

Scarry eru fjörlega skrifaðar 

og teikningar hans skemmti-

legar.

64 bls.

Setberg

ISBN 978-9979-52-535-6
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Þankastrik
Þýð.: Jón St. Kristjánsson og 

Sæunn Ólafsdóttir

Tvö glæný og skemmtileg 

Þankastrik, full af þrautum 

og heilabrotum fyrir klára 

krakka! Sígildar og spreng-

hlægilegar Andrésarsögur 

sem koma öllum í gott skap! 

Troðfull blöð af afþreyingar-

efni þar sem allir ættu að geta 

fundið eitthvað við sitt hæfi.

48 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-089-1/-090-7

Leiðb.verð: 1.290 kr. Hvor

Þitt eigið dúkkuhús
Byggðu þitt eigið dúkkuhús 

með þessari stórkostlegu bók 

sem að hægt er að breyta í 

þriggja hæða hús fyrir dúkku-

lísurnar Glódísi og Aldísi. Með 

bókinni fylgja alls konar hús-

gögn og klæði sem auðvelt 

er að setja saman og leika sér 

með. Hvorki þarf lím né skæri 

til þess að byggja og innrétta 

þetta fallega heimili, fimir 

fingur og fjörugt ímyndunar-

afl er allt sem þarf!

48 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-26-0

Þrauta- og litabækur
Prinsessuhöllin

Riddarar og kastalar

Myndir: Sheryl Bone og 

Jeannette O’Toole

Þýð.: Bjarni Guðmarsson

Skemmtilegar þrauta- og lita-

bækur með litríkri límmiðaörk.

48 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-198-2/-9935-

11-197-5 Óbundnar

Þrettán ástæður
Jay Asher

Þýð.: Ágúst Pétursson

Þegar Clay kemur heim úr 

skólanum bíður hans skókassi 

fullur af kassettum. Þar talar 

bekkjarsystir hans, Hanna, 

sem er nýbúin að fremja 

sjálfsvíg. Hún nefnir þrettán 

manneskjur sem höfðu áhrif á 

ákvörðun hennar – og úr því 

að Clay fékk spólurnar sendar 

kemur hann þar við sögu. En 

af hverju í ósköpunum? Eina 

leiðin til að komast að því er 

að hlusta. Þrettán ástæður er 

áhrifarík unglingasaga sem 

hefur verið hlaðin lofi um 

allan heim.

290 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3323-4

Þytur í laufi
The Wind in the Willows

Kenneth Grahame

Þýð.: Jón Örn Marinósson

Myndskr.: Robert Ingpen

Stórkostleg sígild barnasaga, 

loksins á íslensku í frábærri 

þýðingu Jóns Arnar Marinós-

sonar. Útgáfuna prýða yndis-

leg listaverk Roberts Ingpens. 

Moldi, Greifingi, Rotti og vinir 

þeirra lifna við á síðum bókar-

innar. Skemmtileg og falleg 

saga sem foreldrar njóta að 

lesa með börnum sínum.

224 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-993541662-9

Ævintýralandið
Þýð.: Helga Soffía Einarsdóttir

Sígild og fallega myndskreytt 

ævintýri sem flytja lesandann 

inn í heillandi töfraheim 

ævintýra.

160 bls.

Unga ástin mín ehf.

ISBN 978-9935-429-209

Leiðb.verð: 3.999 kr.



Farðu inn á www.oddi.is  
og búðu til persónulega gjöf.
Vegleg innbundin myndabók með þínum myndum.

Hannaðu þína  
eigin myndabók  
á oddi.is VERÐ FRÁ  

6.990 KR.  
EINTAKIÐ
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Af hverju, afi?
Sigurbjörn Einarsson

Sigurbjörn Einarsson, biskup 

les hér sjálfur fyrir börn sem 

hlakka til jólanna. Af hverju, 

afi? Af hverju? Börnin spyrja 

afa um jólin í gamla daga og 

um fyrstu jólin þegar Jesús 

fæddist. Þau spyrja líka um 

gjafir,gamla jólasiði og um 

Guð; Afi, af hverju sjáum við 

ekki Guð? Hljóðbókin er full 

af fróðleik,á einnig erindi við 

fullorðna.

Skálholtsútgáfan

ISBN 978-9935-456-04-5

Leiðb.verð: 1.990 kr.

Bakkabræður og 
kímnisögur
Uppl.: Ársæll Níelsson og Elfar 

Logi Hannesson

Þessi hljóðbók er sannarlega 

ævintýri þar sem allt getur 

gerst. Loksins eru allar Bakka-

bræðrasögurnar komnar 

saman á eina hljóðbók. Ekki 

nóg með það heldur er einn-

ig úrval af einstökum kímni-

sögum. Þjóðleg hljóðbók fyrir 

börn á öllum aldri.

 77 mín.

Kómedíuleikhúsið

ISBN 978-9979-9802-6-1

Leiðb.verð: 1.999 kr.

Benjamín dúfa
Friðrik Erlingsson

Sagan um Benjamín dúfu og 

vini hans er ein vinsælasta 

barnabók síðari tíma. Hér 

segir frá viðburðaríku sumri 

í lífi fjögurra vina. Þeir stofna 

reglu Rauða drekans og Ról-

and dreki, Andrés Örn, Baldur 

hvíti og Benjamín dúfa hafa 

nóg fyrir stafni í baráttu sinni 

við ranglæti. Höfundur les.

 220 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 9789935417794

Leiðb.verð: 2.890 kr.

Eldar kvikna
Suzanne Collins

Eldar kvikna er önnur bókin 

í þríleik Suzanne Collins um 

Hungurleikana sem farið hef-

ur sigurför um heiminn. Hér 

kemur hún lesendum á óvart 

hvað eftir annað svo engin 

leið er að leggja bókina frá 

sér fyrr en að lestri loknum.

Vigdís Gunnarsdóttir les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-039-1

Englajól
Guðrún Helgadóttir

Tónlist: Elín Gunnlaugsdóttir

Í Englajólum segir frá engla-

börnum sem ákveða að 

halda jól eins og mannfólkið. 

Sagan er hér sögð með 

tónlist. Flytjendur Shehér-

azade-hópurinn og félagar 

úr Kársneskórnum. Lesari er 

Sigurþór Heimisson leikari. 

Hugljúf jólasaga fyrir börn á 

öllum aldri.

 35 mín.

Útgáfufélagið Sæmundur

ISBN 978-9935-9099-1-6

Leiðb.verð: 2.490 kr.

bókin
Kiddi  

fer í frí

4



51

B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2 Barna- og unglingabækur « HLJÓÐBÆKUR »

Hermiskaði
Suzanne Collins

Hermiskaði er lokabindið í 

hinum geysivinsæla bóka-

flokki Suzanne Collins um 

Hungurleikana. Spennan 

er ekki minni hér en í fyrri 

bókunum og margt kemur á 

óvart – svo ekki sé meira sagt.

Vigdís Gunnarsdóttir les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-040-7

Hungurleikarnir
Suzanne Collins

Á rústum staðar sem eitt sinn 

hét Norður-Ameríka er ríkið 

Panem; höfuðborgin Kapítól 

umkringd tólf umdæmum 

sem hvert hefur sín sérkenni. 

Á hverju ári skipa yfirvöld 

í Kapítól umdæmunum að 

senda einn strák og eina 

stelpu að keppa á Hungur-

leikunum. Keppnin er sýnd 

í beinni útsendingu um allt 

land og reglurnar eru einfald-

ar – sá sigrar sem heldur lífi.

Vigdís Gunnarsdóttir les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-038-4

Íslensk ævintýri
Uppl.: Elfar Logi Hannesson

Hér eru saman komin helstu 

ævintýri Jóns Árnasonar. 

Nægir að nefna perlurnar 

Búkolla og Hlina kóngsson. 

Ævintýri fyrir börn á öllum 

aldri.

 77 mín.

Kómedíuleikhúsið

ISBN 9789979980261

Leiðb.verð: 1.999 kr.

Má ekki elska þig
Jenny Downham

Má ekki elska þig er saga 

um tryggð, ábyrgð og fjöl-

skyldubönd, um rétt og 

rangt. Líka ráðgáta um glæp 

sem kannski var framinn 

og kannski ekki. En fyrst og 

fremst er þetta saga um ást-

ina sem vaknar hjá ungu fólki 

og hvernig henni reiðir af við 

vonlausar aðstæður.

Jörundur Ragnarson les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-036-0

Teitur tímaflakkari
Sigrún Eldjárn

Þegar Teitur sest upp í tíma-

vél Tímóteusar og rekur hvert 

ævintýrið annað. Hann ætlar 

að senda njósnara fram í 

tímann, langt inn í framtíðina.

Höfundurinn, Sigrún Eld-

járn, les.

 84 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 9789935417688

Leiðb.verð: 2.490 kr.

Ævintýri æskunnar 1
Þýð.: Rúna Gísladóttir

Örn Árnason leikari les Mjall-

hvíti og fjögur önnur sígild 

ævintýri.

Bráðskemmtilegt efni sem 

var upphaflega gefið út af 

Æskunni fyrir mörgum árum.

 70 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 9789935417831

Leiðb.verð: 1.990 kr.

Ævintýri æskunnar 2
Þýð.: Rúna Gísladóttir

Örn Árnason leikari les Stíg-

vélaköttinn og fjögur önnur 

ævintýri.

 70 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 9789935417848

Leiðb.verð: 1.990 kr.

Ævintýri æskunnar 3
Þýð.: Rúna Gísladóttir

Örn Árnason leikari les Ösku-

busku og tíu önnur ævintýri.

 145 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 9789935417909

Leiðb.verð: 2.490 kr.
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Afturgangan
Ágúst Þór Ámundason

Þegar líkamsleifar manns, 

sem hvarf sporlaust fyrir 

nokkrum áratugum, finnast 

milli þils og veggja eyðibýlis 

á suðurnesjum rekast lög-

reglumennirnir Jón og Loki á 

röð gamalla mála sem skildu 

eftir sig sviðna jörð. Áður en 

þeir vita af fara gömul spíra-

smyglmál að tvinnast saman 

við glæpastarfsemi og önnur 

sakamál í samtímanum. 

Félagarnir tveir þurfa einnig 

að glíma við reimleika og 

hræðilega fortíð hússins.

Höfundurinn Ágúst Þór 

Ámundason stendur á þrí-

tugu. Hann hefur verið sjó-

maður lengst af og það var 

einmitt úti á sjó sem hann 

skrifaði bókina sem hér birt-

ist lesendum. Þessi á eftir að 

koma á óvart, enda mögnuð 

og spennandi frumraun 

glæpasagnahöfundar.

301 bls.

Tindur

ISBN 9789979653387

Leiðb.verð: 4.990 kr.

Ár kattarins
Árni Þórarinsson

Lífshættuleg árás fyrir utan 

skemmtistað í Reykjavík 

og óhugnanlegur hrekkur í 

brúðkaupi hrinda af stað at-

burðarás þar sem ekki er allt 

sem sýnist. Hver sendir Einari 

klúru sms-in? Enn ein perlan 

í glæpasagnafléttu Árna Þór-

arinssonar um blaðamanninn 

Einar.

300 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-290-3

Ást í meinum
Rúnar Helgi Vignisson

Bókin geymir fimmtán nýjar 

smásögur sem tengjast allar 

efnislega – raða sér í svokall-

aðan sagnasveig – en þær 

eiga það sammerkt að fjalla 

um náin samskipti. Höfundur 

spyr áleitinna spurninga um 

hjónabandið, ástina, kynlíf, 

barneignir, lífsstíl og heil-

brigði og ekki hvað síst um 

það að eldast saman.

194 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-57-5 Kilja 

Baggalútsfréttir
Vísdómsrit Baggalúts 3

Baggalútur

Baggalútur hefur allt frá árinu 

2001 flutt Íslendingum fréttir 

á vefsvæði sínu baggalúti.is. 

Hafa þar birst ýmsar fréttir 

og greinar, sem ekki hafa 

hlotið náð fyrir augum fals-

miðlanna. Í þessari langþráðu 

tímamótaútgáfu hefur úrval 

Baggalútsfrétta verið sérvalið 

til birtingar, með óhaggandi 

slagorð ritstjórnar að leiðar-

ljósi: Lifi sannleikurinn!

144 bls.

Baggalútur

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-9065-2-6

Leiðb.verð: 2.500 kr. Kilja

Háskóli Íslands   Háskólatorgi   S. 570 0777  -  Háskólinn í Reykjavík   Sólinni   Nauthólsvík   S. 599 6469   boksala@boksala.is   

www.boksala.is
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Bjarna-Dísa
Kristín Steinsdóttir

Bjarna-Dísa fæddist á 18. öld, 

öld hjátrúar og hindurvitna. 

Afdrif hennar urðu efni í 

grimmilega þjóðsögu. Hér 

fær Dísa sjálf orðið. Daginn 

sem hún hélt upp á heiði 

ásamt Bjarna bróður sínum 

var vonskuveður en skyldan 

kallaði. Á heiðinni biðu þeirra 

átök við öfl náttúru og myrk-

urs. Áhrifarík saga konu úr 

fortíðinni sem ekki hefur átt 

sér málsvara fyrr.

158 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2199-9

Blekking
Sigurjón Pálsson

Blekking er sjálfstæð saga en 

með persónum og ívafi úr 

bókinni Klækjum eftir Sigur-

jón, sem út kom 2011 og 

hlaut BLÓÐDROPANN 2012, 

sem besta íslenska glæpa-

sagan.

Mörður er á ferð um 

Norðausturland, æskuslóðir 

móður sinnar og lítur inn 

hjá Magnúsi, öldnum bróður 

hennar á Húsavík, sem hann 

hefur hvorki séð né heyrt frá 

í áratugi.

Merði er vel fagnað af 

frænda sínum og þegar þeir 

kveðjast grefur Magnús upp 

gamalt bréf til hans frá stúlku 

sem Mörður hafði kynnst 

síðast er hann var á Húsavík, 

aldarþriðjungi áður.

Í bréfinu, sem skrifað er 

skömmu eftir kynni þeirra, 

má finna Biblíutilvitnun sem 

tengist altaristöflu Húsavíkur-

kirkju og skilja má sem hróp 

Rúnu um hjálp, en á töflunni 

reisir Jesú Lasarus upp frá 

dauðum.

Forvitni Marðar er vakin. 

Hann fer að kanna afdrif 

Rúnu og kemst fljótlega að 

því að skömmu eftir að hún 

skrifaði bréfið var hún myrt á 

hrottafenginn hátt.

Við nánari eftirgrennslan 

um afdrif Rúnu rekst hann á 

hindranir.

Atburðarásin teygir sig til 

Danmerkur þar sem sann-

leikurinn virðist leynast.

Draumsýn ehf.

ISBN 978-9935-444-16-5

Leiðb.verð: 3.990 kr. Kilja

Uppheimar  |   Vesturgötu 45  |   300 Akranes  |   511 2450

uppheimar@uppheimar.is  |   www.uppheimar.is

TVÆR FRÁBÆRAR BÆKUR FRÁ ÞESSUM 
EINSTAKA RITHÖFUNDI

GYRÐIR ELÍASSON

GYRÐIR ELÍASSON er afkastamikið skáld og rit höfundur. Á árinu 

sendi hann frá sér tvær frumsamdar bækur, ljóð og sögu.

Hér vex enginn sítrónuviður er nýjasta ljóðabók Gyrðis og hefur 

hlotið fádæma lof gagn rýnenda, sem og lesenda.

Suðurglugginn er skáldsaga um  rithöfund sem dvelur í sumarhúsi 

vinar síns í grennd við lítið þorp og glímir við að skrifa skáldsögu 

– verk sem stöðugt neitar að taka á sig þá mynd sem höfundur inn 

leitast við að skapa. Hér tekur Gyrðir upp þráðinn þar sem frá var 

horfið í Sandár bókinni og spinnur nýja og áleitna sögu um hlut skipti 

lista mannsins. 
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Boxarinn
Úlfar Þormóðsson

Heillandi saga sonar af föður 

sem var haldinn þrúgandi 

óeirð og mikilli athafna-

þrá. Inn í frásögnina fléttast 

litríkar örlagasögur ýmissa 

ættingja; misindismanna, sér-

stæðra kvenna og launbarna.

213 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-29-7

Endimörk heimsins
Sigurjón Magnússon

Haustið 1939 í rússnesku 

borginni Sverdlovsk. Snemma 

kvölds. Uppljómað í myrkrinu 

er húsið þar sem Nikulás keis-

ari var skotinn af bolsévíkum 

sumarið 1918. Á aðalhæðinni 

hittum við fyrir gesti. Hátt-

setta flokksmenn frá Moskvu. 

Þeir standa saman í hnapp við 

dyr gömlu borðstofunnar. En 

andspænis þeim – á gólfinu 

miðju – getur að líta sjálfan 

Pétur Jermakov. Þann ill-

ræmdasta úr aftökusveitinni 

forðum.

103 bls.

Ormstunga

ISBN 978-9979-63-114-9

Leiðb.verð: 3.890 kr.

Enn fleiri íslensk 
dægurlög
Hugleikur Dagsson

Það gat auðvitað ekki farið 

öðruvísi, eftir Íslensk dægur-

lög og Fleiri íslensk dægurlög 

hlaut að koma Enn fleiri ís-

lensk dægurlög. Eins og fyrr 

bregður Hugleikur Dagsson 

nístandi ljósi á ýmsar vinsælar 

perlur úr söngvasafni þjóðar-

innar. Þetta eru lok flokksins 

því íslensku dægurlögin eru 

bara ekki fleiri.

68 bls.

Ókeibæ – Forlagið

ISBN 978-9935-439-03-1 

Óbundin

Fantasíur
Ritstj.: Hildur Sverrisdóttir

Kynferðislegar fantasíur geta 

verið dónalegar og hams-

lausar, rómantískar og blíðar. 

Hér má finna 51 fantasíu fyrir 

konur til að njóta, valdar úr 

fjölda fantasía sem sendar 

voru inn nafnlaust. Stuttar 

sögur, textabrot eða hug-

leiðingar um eldheita ástríðu-

fundi, skyndikynni og stolnar 

stundir – uppfullar af erótík 

og spennu.

207 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-289-7 Kilja 

Fjarveran
Bragi Ólafsson

Ármann Valur, virtur próf-

arkalesari, kemur heim til sín 

á Rauðarárstíginn að morgni 

eftir að hafa sofið úr sér í húsi 

við Grettisgötuna. En í húsinu 

hans, gegnt lögreglustöðinni 

við Hlemm, er búið að brjóta 

rúðu og það er bara upphafið 

á hinum óvæntu, dularfullu 

og jafnvel hryllilegu atburð-

um sem þar gerast. Ísmeygi-

leg og launfyndin saga.

240 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3330-2

Frjálsar hendur
Kennarahandbók

Helgi Ingólfsson

Er framhaldsskólinn í landinu 

að fara til fjandans? Tveir 

kennarar við Fjölbrautar-

skólann í Kringlumýri kljást 

við misáhugasama æsku 

landsins, en eltast í frístund-

um við ólík áhugasvið sem 

snerta fjölda fólks, til dæmis 

misheppnaðan rithöfund, 

vansæla þingmannsfrú, 

útrásarvíking í útlegð og 

mótorhjólagengi. Skáld-

sagan Frjálsar hendur – kenn-

arahandbók er gamansöm 

ádeila sem sver sig í ætt við 

fyrri farsa Helga Ingólfssonar.

220 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-9047-9-9

Leiðb.verð: 2.670 kr. Kilja
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NÝ BÓK YRSU!
 Sjálfstæður tryllir í anda verðlaunabókarinnar Ég man 
þig. Þegar ungur maður fer að rannsaka upptöku- 
heimili fyrir unglinga á áttunda áratug liðinnar aldar 
taka undarlegir atburðir að skekja tilveru hans og 
dóttur hans. En hvort eiga þeir rætur sínar að rekja til 
hörmunga sem dundu yfir unglingaheimilið eða til 
sviplegs fráfalls barnsmóður hans hálfu ári fyrr?

„Yrsa hefur fullkomna stjórn á ógnvekjandi 
stemmningunni; sagan heldur manni föngnum, er 
skemmtileg og sannarlega draugaleg.“
GUARDIAN (UM ÉG MAN ÞIG)

„Hrollvekjandi ...

Maður verður skelfingu lostinn.“

MARIE CLAIRE (UM ÉG MAN ÞIG)

 
 

★★★★★
„Engin venjuleg 

spennusaga heldur eins 

draugaleg og maður 
getur óskað sér.“ 
THEBOOKBAG.CO.UK.

(UM ÉG MAN ÞIG)
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Fyrir Lísu
Steinunn Sigurðardóttir

Martin Montag kynntist Lísu 

þegar hann var læknanemi 

á geðdeild og hefur aldrei 

getað gleymt henni. Dag 

einn ákveður hann að hafa 

uppi á henni en það hrindir 

af stað atburðarás sem hann 

missir alla stjórn á.

Sjálfstætt framhald skáld-

sögunnar Jójó, sem fór sigur-

för á síðasta ári.

208 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423825

„Geimveran“ Adaví
Í belg og biðu, blíðu og stríðu. 

Beta með athyglisbrestinn.

Norma Elísabet Samúelsdóttir

„Geimveran“ Adaví er fram-

hald af bókinni Melastelpan 

frá 2010.

Norma Elísabet 

Samúelsdóttir

ISBN 978-9979-9291-4-7

Hafgolufólk
Anna Dóra Antonsdóttir

Hafgolufólk er fjölskyldu-

saga. Jafnframt er hér á 

ferðinni saga kynslóðar sem 

ekki fæddist með silfurskeið 

í munni heldur í skugga 

heimsstyrjaldar, óx upp úr 

barnafötunum í kreppunni 

miklu og kom undir sig fót-

unum að loknu seinna stríði. 

Hafgolufólk, sem er sjötta 

bók höfundar, er skrifuð af 

innsæi og einlægni um stóra 

viðburði í lífi venjulegs fólks; 

örlagasaga sem lifir með les-

andanum.

180 bls.

Tindur

ISBN 9789979653448

Leiðb.verð: 2.490 kr. Kilja

Hart
Gunnhildur Magnúsdóttir

Hart er saga Tiffany Hart 

rallyökumanns og liðsmanna 

hennar er þau halda til Kína í 

von um að brjóta hraðamet á 

alræmdri braut í óbyggðum. 

Hlutirnir fara hinsvegar úr 

böndunum þegar hópnum 

er rænt og við tekur blóðug 

barátta upp á líf og dauða. 

Bókin er á ensku. 

310 bls.

Iðnprent

ISBN 9789979722465

Leiðb.verð: 2.499 kr.

Hér liggur skáld
Þórarinn Eldjárn

Á hverju kvöldi hugsar Hall-

björn sauðamaður um Þorleif 

jarlsskáld sem sagan segir að 

hvíli þar undir sem Hallbjörn 

sefur. Af Þorleifi og ætt hans 

eru fornar sagnir um harðvít-

ug átök höfðingja, fyrirboða 

og forynjur, kynngimagn-

aðan hefndarkveðskap og 

ómennskt víg á Þingvöllum. 

Þórarinn Eldjárn segir hér 

sögu af hógværu skáldi sem 

býður illskunni birginn.

164 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2200-2



„… ber höfuð og herðar
yfir aðra krimmahöfunda

hér á landi.“
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON

FRÉTTATÍMINN

„Arnaldur kann þá list
að vefa glæpasögu …“

FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR 
FRÉTTABLAÐIÐ

FYRSTA MÁL ERLENDAR
– SAGAN HEFST HÉR
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Hin eilífa þrá
Lygadæmisaga

Guðbergur Bergsson

Lygileg prakkarasaga og jafn-

framt harmræn dæmisaga 

um Íslendinga samtímans. 

Guðbergur Bergsson hefur 

löngum kortlagt íslenskan 

veruleika í verkum sínum. 

Hér brotnar allt sem prýða 

má mannlegt samfélag á 

svellköldum öldum klám-

fenginnar sölumennsku.

270 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-310-8 

Óbundin

Húsið
Stefán Máni

Á Þorláksmessu 1977 kemur 

upp eldur í húsi innst í Kolla-

firði. Ungur drengur kemst 

einn lífs af úr brunanum. 

Hann er minnislaus en fær 

óhugnarlegar martraðir sem 

tengjast eldsvoðanum. Árið 

2007 er lögreglumaðurinn 

Hörður Grímsson kallaður til 

þangað sem gamall maður 

liggur í blóði sínu. Flest 

bendir til þess að hann hafi 

látist af slysförum en Hörður 

er á öðru máli. Skömmu síðar 

flytur fjölskylda í afskekkt hús 

innst í Kollafirði og draugar 

fortíðar vakna á ný.

591 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-281-1

Hvítfeld
Fjölskyldusaga

Kristín Eiríksdóttir

Fyrrverandi fimleikastjarnan 

Jenna Hvítfeld hefur allt: út-

litið, kynþokkann, greindina 

og framann. Í þessari fyrstu 

skáldsögu Kristínar Eiríks-

dóttur kemur í ljós að ekkert 

er eins og hún hélt, sjálf lygin 

kvíslast líkt og eitur. 

 „Kristín er fram-

tíðarkona, sú besta á svæðinu 

þessi misserin, einn þessara 

tinda sem stingast upp úr 

logndrífunni.“ – PBB/Frétta-

blaðið (Um Doris deyr)

295 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-309-2

Hænsna-Þóris saga
Umsj.: Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson

Myndskr.: Magni Þór 

Pétursson

Hér segir af viðskiptum hins 

óþokkasæla Hænsna-Þóri 

við nágranna sína í Borgar-

firðinum. Útgáfa þessarar 

Íslendingasögu er gerð með 

það fyrir augum að hún 

nýtist til kennslu í framhalds-

skólum eða efstu bekkjum 

grunnskóla. Allítarlegar orð-

skýringar og verkefni fylgja 

hverjum kafla auk upprifjun-

arspurninga. Allt er þetta gert 

til þess að skýra efni sögunnar 

og draga fram það sem þykir 

öðru fremur áhugavert. Kenn-

arar geta svo valið af þessu 

efni það sem þeim finnst 

henta hverju sinni. Bókin er 

ríkulega myndskreytt.

107 bls.

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 9789979673125 Kilja 

Nýr 
glæpasagnahöfundur

Skuggalega spennandi
sagnahöfundur

Vísindaskáldsaga

Nýr



Við segjum sögur Bækur/Tónlist/Myndbönd www.sogurutgafa.is

Djúphugsuð draugasaga 
eftir Óttar M. Norðfjörð
Fjögurra ára gamall drengur hverfur 
í skyndilegum snjóbyl á íslenskum 
haustdegi. Brátt er hann talinn af.

Una móðir hans heldur áfram leitinni en 

þegar röð dularfullra vísbendinga berst 

henni veit hún ekki lengur hvort hún er 

komin á slóðina – eða hvort hún er að 

missa vitið.

Óttar M. Norðfjörð hefur vakið athygli 

fyrir æsilegar spennusögur og leiftrandi 

frásagnargleði. Bækur hans hafa verið 

keyptar til kvikmyndunar og útgáfu í yfir 

tuttugu löndum. Hér er spennan á sínum 

stað en innsæi höfundar og stíll  

eru djúpskreiðari en nokkru sinni.

Þessi bók mun ekki láta neinn ósnortinn 

og heldur lesanda föngnum fram á  

síðustu blaðsíðu.

„Óttar er tvímælalaust

bjartasta von okkar  

af yngri kynslóð

spennuhöfunda!“

Pressan

„Óttar hefur umtalsverða 

fléttuhæfileika sem 

glæpasagnahöfundur,“  

Illugi Jökulsson, rithöfundur

t

rða 

,“  

dur
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Illska
Eiríkur Örn Norðdahl

Agnes Lukauskaite og Ómar 

Arnarson kynnast snemma á 

nístingsköldum sunnudags-

morgni í leigubílaröðinni í 

Lækjargötu. Þremur árum síð-

ar brennir hann heimili þeirra 

til grunna, keyrir til Keflavíkur 

og flýgur úr landi. Hörku-

spennandi, pólitísk ástarsaga 

eftir einn framsæknasta höf-

und sinnar kynslóðar á Íslandi. 

„Þetta er dúndur.“ – EH/Kiljan

540 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3309-8 

Óbundin

Íslendingablokk
Tíðarandasaga

Pétur Gunnarsson

Hugljúf og skemmtileg sam-

tímasaga um Indriða tollara, 

Adda rakara, Kötu skáld, 

Hansa kynlífsfíkil og Mána 

forsetaframbjóðanda. En þó 

að hún fjalli um fólk í blokk í 

Reykjavík hér og nú fer hún 

víða í tíma og rúmi, jafnvel alla 

leiðina aftur í Miklahvell …

180 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-321-4

Íslenskir kóngar
Einar Már Guðmundsson

Knudsenarnir í Tangavík eru 

skrautleg og flokksholl ætt 

með dugandi útgerðarmönn-

um, ættræknum banka-

stjórum, ástsælum alþingis-

mönnum og skapmiklum 

fegurðardrottningum. Saga 

þeirra er samofin sögu al-

þýðunnar því hana hafa þeir 

ráðskast með frá ómunatíð. 

Frásagnir sögumanns af 

þessu skrautlega fólki sem 

við þekkjum öll eru í senn 

hárbeittar og drepfyndnar.

252 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3329-6

Kantata
Kristín Marja Baldursdóttir

Þegar Nanna hugar að gróðr-

inum sér hún að allt er að 

fara úr böndum. Finnur hefur 

svipaða tilfinningu gagnvart 

bókhaldinu; þar er eitthvað 

sem ekki stemmir. Í stórfjöl-

skyldunni er yfirborðið kyrrt 

– en þegar hægláti útlend-

ingurinn birtist á sviðinu 

breytist allt. Stórbrotin og 

margradda fjölskyldusaga 

þar sem ótal örlagaþræðir 

fléttast og rakna.

314 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-301-6

Korter
Sólveig Jónsdóttir

Fjörug saga um fjórar dætur 

Reykjavíkur sem eiga fátt 

sameiginlegt annað en um-

hverfið í 101 og griðastaðinn 

Café Korter í Bankastræti. 

„Sólveig hefur gott auga, 

skrifar látlausan stíl, er sann-

færandi í samtölum … gam-

ansöm, íronísk víða og fyndin 

…“ – PBB/Fréttatíminn

358 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3267-1 Kilja 

Kuldi
Yrsa Sigurðardóttir

Þegar ungur maður fer að 

rannsaka starfsemi unglinga-

heimilis frá áttunda áratugn-

um taka undarlegir atburðir 

að skekja tilveru hans og 

dóttur hans. En hvort eiga 

þeir rætur að rekja til hörm-

unga sem dundu yfir upp-

tökuheimilið eða til sviplegs 

fráfalls barnsmóður hans 

hálfu ári fyrr?

Veröld

ISBN 978-9935-440-36-5



UNDANTEKNINGIN EFTIR AUÐI ÖVU ÓLAFSDÓTTUR

D
YN

AM
O

 R
EY

KJ
AV

ÍK

„Býr yfir
sjaldgæfum

töfrum“
–LIBERATION

Flóki, eiginmaður söguhetjunnar kemur út úr skápnum og flytur til 

nafna síns og samstarfsmanns. Í kjallaranum býr dvergurinn Perla 

sem leggur stund á hjónabandsráðgjöf og ritstörf og situr ekki á 

sínum góðu ráðum.

Auður Ava Ólafsdóttir er stjórstjarna í evrópskum bókmenntaheimi. 

Afleggjarinn og Rigning í nóvember hafa farið sannkallaða sigurför.

um
“

NÝ SKÁLDSAGA

EFTIR HÖFUND

METSÖLUBÓKARINNAR

AFLEGGJARINN

–LE MONDE UM AFLEGGJARANN
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Landvættir
Ófeigur Sigurðsson

Sókrates er alræmdur maður 

af síðum Dagblaðsins þegar 

hann fær vinnu í kjötvinnslu 

á Kjalarnesi. Þar er tekið 

vel á móti honum og hann 

hækkar fljótt í tign en myrk 

fortíð hans eltir hann upp 

metorðastigann. Ófeigur 

Sigurðsson fékk mikið lof og 

Bókmenntaverðlaun Evrópu-

sambandsins fyrir Skáldsögu 

um Jón (2010).

496 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3317-3

Leikarinn
Sólveig Pálsdóttir

Leikarinn er fyrsta skáldsaga 

Sólveigar Pálsdóttur úr ís-

lenskum samtíma. Þessi 

‚sálfræðitryllir‘ sló sannar-

lega í gegn. Gagnrýnendur 

voru á einu máli um ágæti 

bókarinnar og þegar er búið 

að selja af henni kvikmynda-

réttinn. Nýr spennusagnahöf-

undur sem verður forvitnilegt 

að fylgjast með!

284 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-259-0 Kilja 

Ljósmóðirin
Eyrún Ingadóttir

Blóðið ólgaði og hún var 

uppreisnargjörn, bráð og 

hvatvís; fátæk alþýðukona 

sem vildi fá að vera höfundur 

eigin lífs. Áhrifamikil söguleg 

skáldsaga um Þórdísi Símon-

ardóttur ljósmóður á Eyrar-

bakka um aldmótin 1900.

302 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-28-0

Málarinn
Ólafur Gunnarsson

Davíð er dáður listmálari, 

verkin hans seljast grimmt, 

hann er vel stæður og vel 

giftur. En hann hefur aldrei 

öðlast þá viðurkenningu 

menningarpáfanna sem 

hann þráir og hryllilegt slys 

sem hann átti ef til vill sök 

á varpar dimmum skugga á 

fjölskyldulífið. Viðburðarík og 

áhrifamikil skáldsaga um átök 

í sálinni og átök milli fólks, 

togstreitu, umrót og metnað.

327 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-288-0

Mensalder
Bjarni Harðarson

Saga um bóndann Mensalder 

sem ólst upp við fáar unaðs-

semdir í Ranakoti um alda-

mótin næstsíðustu, hjá föður 

og fóstru sem var forn í skapi. 

Þrátt fyrir að eiga ástkonu á 

næsta bæ mátti Mensi hanga 

blóðnauðugur við kotið í 

rúman aldarfjórðung þar sem 

fóstrunni hugnaðist ekki ráð-

hagurinn. Listilega vel skrifuð 

bók um heiðursmann sem 

varð hvorki frægur af auði né 

völdum en greiddi kóngi og 

kaupfélagi það sem báðum 

bar. Söguleg skáldsaga, full 

af orðkynngi og mögnuðum 

mannlýsingum. Besta bók 

Bjarna til þessa.

255 bls.

Útgáfufélagið Sæmundur

ISBN 978-9935-9014-9-1

Leiðb.verð: 5.690 kr.

Milla
Kristín Ómarsdóttir

Milla er 21 árs og veit ekki 

hvað hún á að gera við líf 

sitt. Þrjár vikur í maí skipta 

sköpum: ástin kemur og fer, 

Milla skrifar ömmu sinni ótal 

bréf en fær engin svör, hún 

skoðar vorkvöld í Reykjavík 

úr lofti og skrásetur gögn 

„Safnsins um hina venjulegu 

íslensku fjölskyldu í lok tutt-

ugustu aldar“. Ævintýraleg og 

heillandi saga, í senn létt og 

þung, glaðleg og sorgleg.

314 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-287-3



ÖRLAGASÖGUR

FÖGUR
OG SÖNN

Hér segir sonur sögu föður síns 
sem var margbrotinn maður,
í senn heillandi og haldinn 
þrúgandi óeirð og mikilli 
athafnaþrá. Inn í frásögnina 
fléttast litríkar örlagasögur 

ýmissa ættingja; misindismanna, sérstæðra 
kvenna og launbarna. 

Ljósmóðirin á Eyrarbakka stóð 
uppi í hárinu á yfirvöldum um 
aldamótin 1900.  Hún upplifði 
óendanlega gleði – en skuggi 
dauðans var aldrei langt undan. 
Tvívegis fann hún ástina og 

tvívegis glataði hún henni. Heillandi saga um 
horfna tíma, saga fátækrar alþýðukonu sem vildi 
fá að vera höfundur eigin lífs!

„Sterk saga
um samband sonar
við erfiðan föður.“

ÞÓRA TÓMASDÓTTIR,RITSTJÓRI NÝS LÍFS

„Bókin verður lesin

í öllum saumaklúbbum

landsins og konur munu

tala um hana og

gráta yfir henni.“

MARGRÉT JÓNSDÓTTIR NJARÐVÍK 

D
Y

N
A

M
O
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E
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K
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V

ÍK

ÁSTIR OG
BARÁTTA
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Morð og missætti
Guðbjörg Tómasdóttir

Morð og missætti er skáldsaga 

sem gerist í Reykjavík.

Aðalpersóna sögunnar 

lendir í slysi og neyðist til að 

rifja upp liðin ár. – Þar kennir 

margra grasa.

288 bls.

Guðbjörg Tómasdóttir

ISBN 978-9979-9541-3-2 Kilja 

Morðið á Bessastöðum
Stella Blómkvist

Harðsoðni lögfræðingurinn 

Stella er í hringiðu hrunsins, 

sem er þó aðeins baksvið 

atburðanna. Nektardansmær 

hverfur og enginn vill leita 

hennar. Á Hrauninu situr 

erlendur dópsmyglari sem 

vill fá Stellu sem lögfræðing. 

Gamall maður deyr eftir að 

hafa játað á sig glæp – og 

eftir forsetaveislu á Bessa-

stöðum finnst blóðugt lík við 

altarið í kirkjunni.

287 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3257-2 Kilja 

Nakti vonbiðillinn
Bjarni Bjarnason

Bjarni hefur frá unga aldri 

haldið draumadagbók. Í 

Nakta vonbiðlinum er að 

finna sextíu og fjóra drauma 

úr safninu.

Draumadagbók er nýstár-

legt form í íslensku samhengi 

en á sér hliðstæður í verkum 

erlendra höfunda. Draumun-

um er raðað í tímaröð og höf-

undurinn leitast við að vera 

þeim trúr, án þess að bæta 

nokkru við eða leggja út af 

þeim. Textanum er þannig 

ætlað að veita innsýn í það 

flæði undirvitundarinnar sem 

listamenn hafa löngum nýtt 

sér sem hráefni við sköpun 

sína.

96 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-71-1 Kilja 

Opinberun
Hugleikur Dagsson

Árið 1988 sendir Ronald 

Reagan Biblíuna útí geim. 

Aldarfjórðungi síðar lendir 

gripurinn í höndum háþró-

aðra geimvera. Hvernig munu 

slíkar verur túlka orð Guðs? 

Opinberun er epísk og blóðug 

frásögn Hugleiks Dagssonar 

á því sem gerist þegar trúar-

brögð mæta vísindum.

64 bls.

Ókeibæ – Forlagið

ISBN 978-9935-439-04-8 

Óbundin

Orrustan um Fold
Davíð Þór Jónsson

Á tunglinu Fold, sem snýst 

um gríðarstóran gasrisa í 

fjarlægu sólkerfi, hefur lítil 

nýlenda manna skotið rótum. 

Lífsbaráttan er hörð í glímu 

við óblíð náttúruöfl. Þegar 

undarlegar verur, líkastar 

risavöxnum kóngulóm, taka 

að herja á íbúana reynir þó 

fyrst á styrk þjóðarinnar. Eða 

eru hinir raunverulegu óvinir 

kannski inngróið misrétti í 

þjóðskipulaginu, huglausir 

og værukærir leiðtogar og 

spillingin sem gegnsýrir efstu 

lög samfélagsins?

Orrustan um Fold eftir 

 Davíð Þór Jónsson er frum-

legsta íslenska vísindaskáld-

sagan sem komið hefur út. 

Hún er hlaðin spennu og 

orðkynngi, enda mun hún 

vekja mikla eftirtekt.

250 bls.

Tindur

ISBN 9789979653813

Leiðb.verð: 4.990 kr.

Ósjálfrátt
Auður Jónsdóttir

Saga Eyju og fólksins í kring-

um hana, saga um ástina sem 

getur verið svo hræðilega 

erfið, saga um það að skrifa, 

hvað þarf til þess að skrifa 

af einlægni og lifa það af, 

saga um allar sögurnar sem 

lífið gefur okkur og sem við 

megum ekki láta gleymast.

381 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3328-9



REYFARI, FARSI, HARMLEIKUR
FYRIR LÍSU EFTIR STEINUNNI SIGURÐARDÓTTUR
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„Einstök bók,
einstakur höfundur.“

LE MONDE,
UM TÍMAÞJÓFINN

Martin Montag ákveður að hafa uppi á stúlku sem hann kynntist 
ungur læknanemi, en það hrindir af stað atburðarás sem hann 
missir alla stjórn á. Úr verður reyfari, farsi, harmleikur. Sjálfstætt 
framhald skáldsögunnar Jójó, sem fór sigurför á síðasta ári.

Jójó, síðasta
bók höfundar, var 

bók ársins að mati bóksala. 
Var tilnefnd til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna og 
Fjöruverðlaunanna



66

Skáldverk « ÍSLENSK » B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2

Reykjavíkurnætur
Arnaldur Indriðason

Erlendur er nýlega genginn 

til liðs við lögregluna og 

starfið á strætum Reykja-

víkur er erilsamt. Óútskýrt 

mannslát lætur hann ekki í 

friði. Útigangsmaður finnst 

drukknaður og öllum virðist 

standa á sama. Örlög hans 

ásækja Erlend og leiða hann 

æ dýpra inn í framandi heima 

borgarinnar. Mögnuð saga 

um fyrsta mál Erlendar eftir 

sagnameistarann Arnald 

Indriðason.

285 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2195-1

Rof
Ragnar Jónasson

Hálfrar aldar gömul ljósmynd 

vekur upp ágengar spurning-

ar um harmleik sem átti sér 

stað í Héðinsfirði. Samtímis 

er ung fjölskylda í Reykjavík 

ofsótt af ókunnum manni. 

Ný og spennandi glæpasaga 

eftir Ragnar Jónasson sem 

vakið hefur mikla athygli 

erlendis fyrir verk sín.

308 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-24-2

Saga eftirlifenda
Höður og Baldur

Emil Hjörvar Petersen

Borgarfantasía af bestu gerð. 

Mögnuð og spennandi saga 

sem segir frá ásunum sem 

lifðu af Ragnarök. Endurút-

gáfa á bók sem hefur fengið 

mikið lof. „Heimurinn sem 

Emil skapar er sannfærandi 

og frásögnin er skemmtileg.“ 

Illugi Jökulsson, Kiljan.

305 bls.

Nykur

ISBN 978-9979-9996-4-5

Leiðb.verð: 2.899 kr. Kilja

Saga eftirlifenda
Heljarþröm

Emil Hjörvar Petersen

Hörkuspennandi, fjölbreytt 

og stórbrotin saga um æsina 

sem lifðu af Ragnarök og 

mótun nýrrar heimsmyndar. 

Frábært framhald bókarinnar 

Höður og Baldur:  „Dúndurgóð 

íslensk fantasía.“ Lesbók Mbl.

466 bls.

Nykur

ISBN 978-9979-9996-3-8

Leiðb.verð: 3.699 kr. Kilja

Siglingin um síkin
Álfrún Gunnlaugsdóttir

Gyða býr hjá Sölva syni sín-

um. Eiginmaðurinn er dáinn 

og dóttur sína hefur hún 

hvorki séð né heyrt í áratugi. 

Helsti félagi hennar er hús-

hjálpin frá Kólumbíu. En einn 

daginn hittir hún Önund 

aftur, gamla elskhugann sem 

sveik hana forðum, og for-

tíðin verður óumflýjanleg … 

Minningar og sársaukafullt 

æviuppgjör við trumbuslátt 

búsáhaldabyltingarinnar.

233 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3292-3

Sjóræninginn
Skálduð ævisaga

Jón Gnarr

Sjóræninginn er skálduð ævi-

saga Jóns Gnarr eins og Ind-

jáninn og sjálfstætt framhald 

þeirrar bókar. Rauðhærði 

drengurinn Jón stendur að 

loknum grunnskóla á vega-

mótum og upplifir sig algjör-

lega utangarðs í samfélaginu. 

Þótt frásögn Jóns sé einatt 

fyndin er hún bæði einlæg 

og tregafull, enda má segja 

að öll vegferð höfundar um 

þjóðfélag og menntakerfi sé 

vörðuð harkalegum árekstr-

um, bæði hugmyndalegum 

og raunverulegum.

267 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3320-3
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Skáld
Einar Kárason

Sumarið 1276 situr Sturla 

Þórðarson í friði heima á 

Staðarhóli þegar Magnús 

konungur lagabætir kallar 

hann á sinn fund. Óvænt 

vetrardvöl í Færeyjum gefur 

honum næði til að rifja upp 

válega atburði undangeng-

inna fjörutíu ára og sjá þá í 

nýju samhengi. Með Skáldi 

lýkur Einar Kárason Sturl-

ungasögu sinni sem hlotið 

hefur miklar vinsældir og lof 

gagnrýnenda.

235 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3316-6

Snæblóm
Smásögur

Guðmundur L. Friðfinnsson

Smásagnasafn það sem hér 

birtist á bók var nær fullbúið 

til útgáfu þegar Guðmundur 

L. Friðfinnsson lést, síðla árs 

2004. Hið knappa smásögu-

form lætur höfundinum 

prýðilega og skilar vel vin-

sælum höfundareinkennum 

hans. Hann er næmur á 

blæbrigði lífsins í öllum þess 

fjölbreytileika. Mannlýsingar 

eru eftirminnilegar, atburðir 

og átök og víða bregður 

fyrir léttri kímni eins og Guð-

mundi er lagið en alvaran er 

þó oft djúp undir niðri.

192 bls.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-23-1

Stekk
Sigurbjörg Þrastardóttir

Af hverju hafna sumir hold-

legum fýsnum? Alexandra 

Flask íhugar að stökkva 

fram af svölum íbúðarinnar 

í Barcelona. Siðferðisþrek 

leikur stórt hlutverk í þessari 

ísmeygilega fyndnu skáld-

sögu Sigurbjargar Þrastar-

dóttur sem er í hópi ötulustu 

ljóðskálda Íslendinga. Ljóða-

bók hennar, Blysfarir, var 

tilnefnd til Bókmenntaverð-

launa Norðurlandaráðs 2009.

331 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-304-7

Uppheimar  |   Vesturgötu 45  |   300 Akranes  |   511 2450

uppheimar@uppheimar.is  |   www.uppheimar.is

 Í Töfrahöllinni er rakið sér-
kenni legt lífshlaup Jóseps 
Malm holms sem lifir tímana 
tvenna í íslensku samfélagi. 
Hér ber margt undarlegt við 
og stór skemmtilegar sögu hetj-
ur stíga á svið.

Böðvar Guðmundsson vann hug og hjörtu lands-
manna með ein stökum skáldsögum sínum um ís-
lenska vesturfara, Híbýli vind anna og Lífsins tré, og 
Sögur úr Síðunni og skáldsagan Enn er morgunn juku 
enn hróður þessa ástsæla rithöfundar. 
Í Töfra höllinni, líkt og í fyrri skáld sög um, skapar 
Böðvar ljóslif andi persónur og fléttar örlög þeirra 
saman við sögu lands og þjóðar.
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Suðurglugginn
Gyrðir Elíasson

Rithöfundur dvelur í sumar-

húsi vinar síns í grennd við 

lítið þorp og glímir við að 

skrifa skáldsögu – verk sem 

stöðugt neitar að taka á sig 

þá mynd sem höfundurinn 

leitast við að skapa. Honum 

verður lítið úr verki og ritvélin 

stendur óhreyfð dögum sam-

an. Þessi rithöfundur virðist 

hafa sætt sig við að einangr-

unarvist listamannsins verði 

ekki umflúin. Í þessari nýju 

skáldsögu spinnur Gyrðir 

áleitna sögu um hlutskipti 

þeirra sem helga sig listinni.

134 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-66-7

Svartir túlípanar
Lýður Árnason

Ef þú ert efins um faðernið, 

heillast af átröskuðu kven-

fólki, lifir í draumi annarra, 

ert huglaus, hugsjónalaus 

og siðlaus, alin(n) upp í 

sjávarþorpi, talnaglögg(ur), 

heppin(n) í útliti, óheppin(n) í 

ástum…, þá gæti bókin verið 

um þig. Ef þú hefur líka gert 

það í líkhúsi…, þá er bókin 

um þig.

Höfundurinn Lýður Árna-

son, er læknir og gjarnan 

kenndur við Vestfirði enda 

starfað þar lengstum. Hann 

sat í stjórnlagaráði og hefur 

ritað fjöldann allan af pistlum 

um þjóðmál. Svartir túlípanar 

er hans fyrsta skáldsaga í 

fullri lengd, en áður hefur 

Lýður gefið út smásögur og 

framleitt nokkrar kvikmyndir.

344 bls.

Draumsýn ehf.

ISBN 978-9935-444-15-8

Leiðb.verð: 4.990 kr.

Sýslumaðurinn 
sem sá álfa
Ernir K. Snorrason

Miðaldra sýslumanni er 

óvænt falið stórt verkefni á 

Íslandi í kjölfar hrunsins. Leik-

urinn berst svo víða um heim. 

Óvenjuleg saga en bæði létt 

og leikandi frásögn. Við sögu 

koma álfar, íslenskir hestar, 

alþjóðlegir glæpamenn og 

að sjálfsögðu heillandi kven-

hetja.

202 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-85-8 Kilja 

Töfrahöllin
Böðvar Guðmundsson

Í Töfrahöllinni rekur Böðvar 

Guðmundsson sérkennilegt 

ævihlaup Jóseps Malmholms 

sem lifir tímana tvenna í ís-

lensku samfélagi. Hér stíga 

eftirminnilegar persónur á 

svið: Afi Jóseps liggur aldrei 

á skoðunum sínum og kallar 

hlutina sínum réttu nöfnum, 

Símon bóndi á bænum Litla-

Háfi er engum líkur og auð-

maðurinn og sjarmatröllið 

Kormákur Cooltran og dætur 

hans verða örlagavaldar í lífi 

Jóseps. Leiksviðið er öðru 

fremur hið mikla veiðihús 

sem Kormákur Cooltran 

byggir og gengur undir 

nafninu Töfrahöllin – þar sem 

eftirminnilegir atburðir eiga 

sér stað.

406 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-74-2



Við segjum sögur Bækur/Tónlist/Myndbönd www.sogurutgafa.is

Saga einbúans 
á Uppsölum
Gísli Gíslason á Uppsölum varð lands-
frægur þegar Ómar Ragnarsson gerði 
sjónvarpsþátt um hann árið 1981.

Gísli bjó einn í áratugi á örlitlum bæ í 

afskekktum dal á Vestfjörðum og oft liðu 

margir mánuðir án þess að hann talaði við 

nokkurn mann. Hann var einsetumaður, 

en hann var líka hugsandi maður, sem 

skrifaði um líf sitt og orti kvæði.

Ingibjörg Reynissdóttir segir hér 

merkilega sögu Gísla á hrífandi og 

einlægan hátt. Sögu sem er í senn 

grípandi, átakanleg og sorgleg.  

 

Þetta er saga um horfinn heim, en kennir 

okkur dýrmæta lexíu: Okkur ber alltaf að 

gæta okkar minnstu bræðra.

„Sagan á bak við goðsögnina,“

Hallgrímur Helgason, rithöfundur

„Gott er að finna á einum  

stað það helsta sem á dagana  

dreif hjá Gísla Gíslasyni,“

Ómar Ragnarsson, fréttamaður
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Una
Óttar M. Norðfjörð

Óttar Norðfjörð segir hér 

æsispennandi og leiftrandi 

skemmtilega sögu með yfir-

náttúrulegu ívafi. Fimm ára 

sonur Unu hefur týnst og allir 

telja hann af, nema Una. Und-

arlegir aðilar fara að skipta 

sér af leitinni. Og af hverju 

liggur alnafna hennar sjálfrar 

í kirkjugarðinum? Langbesta 

verk Óttars til þessa!

190 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-15-6

Undantekningin
de arte poetica

Auður Ava Ólafsdóttir

Sagan hefst á gamlárskvöld, 

þegar Flóki, eiginmaður 

söguhetjunnar kemur út úr 

skápnum og flytur til nafna 

síns og samstarfsmanns. Í 

kjallaranum býr dvergurinn 

Perla sem leggur stund á 

hjónabandsráðgjöf og rit-

störf.

Fjórða skáldsaga Auðar 

Övu Ólafsdóttur, sem er 

stjórstjarna í evrópskum 

bókmenntaheimi.

285 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423818

Vígroði
Vilborg Davíðsdóttir

Auður djúpúðga elur upp 

son sinn á eigin jörð á Kata-

nesi eftir skilnað þeirra Ólafs 

hvíta Dyflinnarkonungs. Ill-

indi eru milli innfæddra og 

norrænna manna á svæðinu 

og Orkneyjajarl ásælist aukin 

völd. Þá ræðst Ólafur hvíti inn 

í Péttland og leiðir hans og 

Auðar liggja saman að nýju 

… Spennandi og áhrifamikið 

framhald Auðar (2009) sem 

var tilnefnd til íslensku bók-

menntaverðlaunanna.

264 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3322-7

Það kemur alltaf 
nýr dagur
Unnur Birna Karlsdóttir

Ása hefur búið í NY um árabil. 

Þegar maðurinn hennar yfir-

gefur hana og faðir hennar 

deyr snýr hún heim á æsku-

slóðir. Þar ráða draugar lið-

innar tíðar ríkjum og sleppa 

henni ekki lausri fyrr en hún 

hefur gert upp við fortíðina.

„Lesandinn vill vita örlög 

söguhetjunnar, fylgir örlög-

um hennar af spekt.“ PBB, Ft.

209 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423696 Kilja 

Þar sem mannlífið 
blómstrar
Haraldur S. Magnússon

Sagan gerist í íslensku sjávar-

þorpi og fjallar um áhöfn-

ina á bátnum Kristjáni, eða 

Stjána eins og sjómennirnir 

kalla hann. Litríkir persónu-

leikar koma við sögu, menn á 

borð við Dána smyglara, Dóra 

kokk, Gunna tönn og Hanna 

titt að ógleymdum sjálfum 

Karlinum í brúnni.

175 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-9084-0-7

Leiðb.verð: 2.670 kr. Kilja

Allt um íslenska knattspyrnu

Ómissandi í sa
fnið

Ómiss
afnið

ssand
Ómiss

di í saí sa
nd



Hálfrar aldar gömul ljósmynd 
vekur upp ágengar spurningar 
um harmleik sem átti sér stað í 
Héðinsfirði. Samtímis er ung 
fjölskylda í Reykjavík ofsótt af 
ókunnum manni. Ný og 

spennandi glæpasaga eftir Ragnar Jónasson sem 
vakið hefur mikla athygli erlendis fyrir verk sín.
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„Í SVEIT BESTU
GLÆPASAGNAHÖFUNDA

ÞJÓÐARINNAR“

★
★
★
★

AM
AZON.DE (UM

 SNJÓBLINDU)

,,Ég var stórhrifinn.  Rof er bók sem

ég vildi ekki hætta að lesa.

Ragnar skrifar af lipurð, næmni

og dýpt og hefur skipað sér í sveit bestu

glæpasagnahöfunda þjóðarinnar.“

GUÐFINNUR SIGURVINSSON,

SÍÐDEGISÚTVARPINU Á RÁS 2.  

„Heldur

lesandanum alltaf vel

við efnið og spennan

eykst rækilega undir lokin.“

INGVI ÞÓR KORMÁKSSON,

BOKMENNTIR.IS

(UM MYRKNÆTTI)

„Vel byggð,
vel stíluð og spennandi

sakamálasaga með góðripersónusköpun og lausn semkemur lesanda algjörlega
í opna  skjöldu.“

FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR, FBL
(UM SNJÓBLINDU) 
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Að endingu
Julian Barnes

Þýð.: Jón Karl Helgason

Söguhetjan Tony Webster 

hefur lifað öðru lífi en hann 

hélt að hann hefði lifað. 

Í þeirri mótsagnakenndu 

staðreynd felst galdur þessa 

lágstemmda snilldarverks. 

Julian Barnes hlaut Booker-

verðlaunin 2011 fyrir þessa 

áleitnu skáldsögu. Neon-bók.

165 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423719 Kilja 

Aðeins eitt líf
Sara Blædel

Þýð.: Árni Óskarsson

Dag einn í september finnur 

sportveiðimaður lík af stúlku 

í Holbækfirði. Stúlkan er af 

erlendu þjóðerni og strax 

kviknar sá grunur að um 

heiðursmorð sé að ræða. 

Louise Rick í Kaupmanna-

hafnarlögreglunni er fengin 

til að aðstoða farandsveit 

lögreglunnar við rannsókn 

málsins.

350 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-39-1 Kilja 

Allt er ást
Kristian Lundberg

Þýð.: Þórdís Gísladóttir

Rithöfundur skrifar bók sem 

hann er ekki viss um að hann 

vilji eða geti skrifað. Hann 

hefur endurheimt æskuást-

ina, sem hann missti vegna 

eiturlyfjaneyslu. En er hægt 

að bæta fyrir gjörðir sínar? 

Bókin hlaut bókmenntaverð-

laun Sænska ríkisútvarpsins. 

Neon-bók.

159 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423641 Kilja 

Ariasman
Tapio Koivukari

Þýð.: Sigurður Karlsson

Ariasman – frásaga af hval-

föngurum eftir Tapio Koi-

vukari er söguleg skáldsaga 

um Spánverjavígin þegar 31 

baskneskur skipbrotsmaður 

var veginn af vestfirskum 

bændum haustið 1615 undir 

forystu Ara Magnússonar, 

sýslumanns í Ögri. Saga 

víganna og aðdraganda 

þeirra er hér rakin frá sjón-

arhorni bæði Íslendinga og 

Baska. Skömmu fyrir brottför 

veiðimannanna úr Reykjar-

firði um haustið skellur á 

mikið óveður og þá hefst 

atburðarás sem endar með 

þeim ósköpum sem enn eru 

talin eitt mesta óhæfuverk Ís-

landssögunnar.

456 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-68-1

Martin Scorsese

„Ein allra

áhrifaríkasta

bók sem ég

hef  lesið.“

leikstjóri

„Ég vænti einskis.

Ég óttast ekkert.

Ég er frjáls.“

Nikos Kazantzakis
rithöfundur



73

Skáldverk « ÞÝDD »B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2

Augu Líru
Eva Joly og Judith Perrignon

Þýð.: Friðrik Rafnsson

Yfirmaður efnahagsbrota-

deildar lögreglunnar í Lagos 

í Nígeríu er að mati þarlendra 

ráðamanna farinn að hnýsast 

óþægilega mikið í þeirra 

mál. Í Suður-Frakklandi tekur 

dómritarinn Felix þátt í leit 

um borð í lúxussnekkju fær-

eyska bankastjórans Steph-

ensens eftir að lík eiginkonu 

hans hefur fundist í höfninni 

í Nice. Líra, blaðakona frá 

Sankti-Pétursborg heldur til 

Lundúna til að rannsaka ærið 

vafasöm viðskipti rússnesks 

athafnamanns Sergeis Lússkí.

Þegar leiðir þeirra Líru, 

Felix og Nwankwos liggja 

saman í Lundúnum komast 

þau á snoðir um að fleiri 

morð hafa verið framin og 

að þau tengjast á dularfullan 

hátt …

295 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-91-6

Leiðb.verð: 5.690 kr.

Baldursbrár
Kristina Ohlsson

Þýð.: Jón Daníelsson

Öldruð prestshjón finnast 

látin í Stokkhólmi. Í bréfi 

segist presturinn hafa svipt 

konu sína og sjálfan sig lífi 

en eitthvað stenst ekki … 

Á strætum Bangkok berst 

ung kona fyrir tilveru sinni. 

Einhver virðist hafa girt fyrir 

allar undankomuleiðir. Og 

klukkan tifar … Tilnefnd til 

Sænsku glæpasagnaverð-

launanna 2010.

424 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-229-3 Kilja 

Biðin eftir Robert Capa
Susana Fortes

Þýð.: Sigrún Á. Eiríksdóttir

Sannsöguleg bók um ást, 

stríð og ljósmyndun, byggð 

á frásögnum af ástarsam-

bandi stríðsljósmyndaranna 

Gerdu Taro og Roberts Capa. 

Þau voru ung, myndarleg, 

djörf og þoldu ekki fasisma. 

Þau lögðu allt undir í borg-

arastríðinu á Spáni, myndir 

þeirra gera þau fræg, allt 

ætlar að ganga vel þangað til 

tragedían gerist.

Þessi bók hefur fengið 

afbragðs dóma víða um 

heim, og lýsir heimi þeirra 

sem hætta lífinu svo við hin 

getum fylgst með.

Bókin fæst einnig sem 

rafbók og hljóðbók.

Lesbók ehf.

ISBN 978-9935-22-010-3

Leiðb.verð: 3.890 kr.

Box 21
Roslund og Hellström

Þýð.: Sigurður Þór Salvarsson

Ung vændiskona finnst húð-

strýkt í íbúð þar sem henni 

hefur verið haldið nauðugri 

ásamt annarri konu. Hún er 

flutt á sjúkrahús og óvæntir 

atburðir gerast í kjölfarið.

Ófreskjan eftir þá félaga, 

sem kom út á íslensku á síð-

asta ári, hlaut Glerlykilinn sem 

besta norræna glæpasagan 

og bækur þeirra hafa hlotið 

mikið lof gagnrýnenda.

411 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-42-1 Kilja 

Dauðadjúp
Åsa Larsson

Þýð.: Eyrún Hjörleifsdóttir

Tvö ungmenni í ævintýraleit 

finna flugvélarflak á botni 

stöðuvatns í óbyggðum 

Norður-Svíþjóðar. Þegar 

haustar halda þau í köfunar-

leiðangur til að kanna flakið 

en segja engum hvert ferð-

inni er heitið. Og þau snúa 

aldrei til baka. Fjórða spennu-

sagan um lögfræðinginn Re-

becku Martinsson. „Fínt stöff.“ 

– PBB/Fréttatíminn

326 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-249-1 Kilja 
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Dauði næturgalans
Lene Kaaberbøl og 

Agnete Friis

Þýð.: Ingunn Ásdísardóttir

Þriðja bókin um hjúkrunar-

konuna Ninu Borg. Þegar 

Natasha Doroshenko flýr á 

leið til yfirheyrslu á lögreglu-

stöðinni fer í gang ofbeldis-

full atburðarás en Nina hefur 

mestar áhyggjur af Katarinu 

litlu, dóttur Natöshu, sem 

þrjótarnir vilja ná. 

 „Afbragðs blanda 

spennu og hversdagslífs.“ – 

ALÞ/Morgunblaðið

377 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3272-5 Kilja 

Dóttir húshjálparinnar
Barbara Mutch

Þýð.: Herdís Hübner

Árið 1919 flytur Cathleen 

Harrington til S-Afríku og 

giftist unnusta sínum til fimm 

ára. Í nýja landinu er fátt um 

vini og hún tengist Ödu, 

þeldökkri dóttur húshjálpar 

sinnar, vináttuböndum. Ada 

lærir á píanó af húsmóður 

sinni og lesandinn, gegnum 

dagbók sem Cathleen skrifar, 

kynnist atburðum sem grafin 

höfðu verið niður í gleymsk-

unnar djúp.

Ada eignast barn með 

hvítum manni, og aðskiln-

aðarstefnan rís upp á síðum 

bókarinnar þar til Cathleen 

kemur til hjálpar. Að slepptu 

hatri og grimmd er þrátt fyrir 

allt ást, von og endurreisn.

Bókin fæst einnig sem 

rafbók og hljóðbók.

380 bls.

Lesbók ehf.

ISBN 978-9935-22-000-4

Leiðb.verð: 3.890 kr.

Draugaverkir
Thomas Enger

Þýð.: Halla Sverrisdóttir

Þegar blaðamaðurinn Henn-

ing Juul fær skilaboð frá Tore 

Pulli, dæmdum morðingja 

sem segist búa yfir upp-

lýsingum um hvað gerðist 

daginn sem sonur Hennings 

dó. Hann þarf að meta hvort 

morðingjanum sé treystandi. 

Í staðinn fyrir upplýsingarnar 

er Henning knúinn til að 

hjálpa Tore að sanna sakleysi 

sitt.

480 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-43-8 Kilja 

Eitt skot
Lee Child

Þýð.: Nanna B. Þórsdóttir

Fimm manns liggja í valnum 

eftir skothríð. Skelfing grípur 

um sig en lögreglan hefur 

hendur í hári skotmannsins. 

Sönnunargögnin virðast 

óhrekjanleg en fanginn 

segir: „Náið í Jack Reacher 

fyrir mig.“ Einfarinn Reacher 

mætir á vettvang – en ekki 

til að bera vitni um sakleysi 

mannsins, heldur þvert á 

móti. Sagan sem kvikmyndin 

Jack Reacher er byggð á.

416 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-319-1 Kilja 

Háskóli Íslands   Háskólatorgi   S. 570 0777  -  Háskólinn í Reykjavík   Sólinni   Nauthólsvík   S. 599 6469   boksala@boksala.is   

www.boksala.is



SKRUDDA

SKUGGAHEIMAR 
FJÁRMAGNSINS

Hágæða spennusaga, 
skrifuð af mannlegu innsæi 
og yfirgripsmikilli þekkingu 
tveggja kvenna sem kynnst 

hafa skuggahliðum alþjóðlega 
fjármálaheimsins betur en flestir 

aðrir, en líka hetjusaga „litla 
mannsins“, fólks sem neitar 
að beygja sig undir ofurvald 

fjármagns og stjórnmála í 
baráttunni fyrir betri og 

réttlátari heimi.

Friðrik Rafnsson þýddi.

Augu Líru er miklu meira en góð afþreying. Bókin 
er líka áleitið umhugsunarefni fyrir þá sem héldu að 
fjármálakreppan hefði bara verið lítið hliðarspor í 
sögu heimskapítalismans.
            Christope Alix, Libération



76

Skáldverk « ÞÝDD » B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2

Eldvitnið
Lars Kepler

Þýð.: Jón Daníelsson

Eldvitnið er þriðja bók Lars 

Kepler, hinar tvær, Dávaldur-

inn og Paganinisamningur-

inn, hafa einnig komið út á 

íslensku. Á dimmu haust-

kvöldi finnast lík á stúlkna-

heimili í Svíþjóð. Engin vitni 

eru að voðaverkunum. Smátt 

og smátt kemst Joona Linna 

lögregluforinginn snjalli á 

sporið og í ljós kemur hreint 

ótrúleg saga. Það er óhætt að 

fullyrða að tíminn æðir áfram 

í félagsskap Lars Kepler.

523 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-296-5 Kilja 

Emma
Jane Austen

Myndir: Hugh Thomson

Þýð.: Salka Guðmundsdóttir

Emma Woodhouse er falleg 

stúlka, orðheppin og auðug. 

Hún sýnir vonbiðlum sínum 

engan áhuga en hefur af því 

bestu skemmtun að ráðstafa 

öllum í kringum sig í hjóna-

band. Eitt vinsælasta verk 

Jane Austen, dillandi fjörug 

saga sem hefur verið kvik-

mynduð ótal sinnum, kemur 

nú loks út á íslensku.

499 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3325-8

Englasmiðurinn
Camilla Läckberg

Þýð.: Sigurður Þór Salvarsson

Á Hvaley fyrir utan Fjällbacka 

hverfur fjölskylda sporlaust. 

Yngsta dóttirin, hin ársgamla 

Ebba kemur þó í leitirnar, en 

af öðrum fjölskyldumeðlim-

um finnst hvorki tangur né 

tetur. Englasmiðurinn er átt-

unda bók Camillu Läckberg 

þar sem Erica og Patrik eru í 

forgrunni.

472 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-37-7 Kilja 

Ég fremur en þú
Jojo Moyes

Þýð.: Herdís Hübner

Lou Clark, ung og klár kona 

tekur ófús að sér að annast 

ungan og reiðan mann, Will, 

sem er í hjólastól. Brátt snúa 

óvæntir atburðir sögunni, 

sem er vel skrifuð og ómó-

stæðilega fyndin. Þetta er 

9. bók höfundarins sem er 

rísandi stjarna á himni bók-

menntanna um víða veröld.

Bókin fæst einnig sem 

rafbók og hljóðbók.

396 bls.

Lesbók ehf.

ISBN 978-9935-417-93-0

Leiðb.verð: 3.490 kr.

Ég geng ein
Mary Higgins Clark

Þýð.: Pétur Gissurarson

Þessi nýja skáldsaga Mary 

Higgins Clark – sú þrítugasta, 

er kannski sú magnaðasta af 

öllum sögum hennar. Hún 

fjallar um það sem kalla 

mætti persónuleikaþjófnað. 

Hver hefur ekki lesið um – 

eða hefur jafnvel orðið fyrir 

einhverju slíku – að einhver sé 

farinn að nota greiðslukortið 

þitt, hafi komist í banka-

reikninginn þinn, sé jafnvel 

farinn að villa á sér heimildir 

á opinberum vettvangi, þyk-

ist vera þú. Í þessari sögu 

lendir söguhetjan, Alexandra 

„Zan“ Moreland, einmitt í 

þess háttar aðstæðum. Zan 

er sökuð um alvarleg „mis-

tök“ í greiðslukortanotkun 

og viðskiptum og barnsrán 

í þokkabót. Margir fara að 

efast um geðheilsu hennar 

í kjölfarið. Endir sögunnar 

kemur vafalaust mörgum á 

óvart en þar siglir Mary Higg-

ins Clark fimlega milli skers 

og báru.

341 bls.

Bókaforlagið Bifröst

ISBN 978-9935-412-18-8

Leiðb.verð: 4.980 kr.

Ég ljúfa vil þér syngja 
söngva
Linda Olsson

Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Ung kona leigir sér hús í 

sænskri sveit. Á bæ skammt 

frá býr hin aldraða Astrid og 

þótt þær virðist í fyrstu eiga 

fátt sameiginlegt kemur í ljós 

að þær hafa báðar snúið baki 
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við lífinu. Sorgin sem þær 

hafa kynnst myndar sterk 

tengsl á milli þeirra. Ljóðræn 

og falleg saga um vináttu, 

söknuð, dauða og ást.

265 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2160-9 Kilja 

Ég læðist fram hjá öxi
Beate Grimsrud

Þýð.: Hjalti Rögnvaldsson

Lydía vex upp við erfiðar 

aðstæður hjá sjö barna fjöl-

skyldu í norskum smábæ. 

Ljúfsár saga full af húmor og 

mannskilningi, tilnefnd til 

Norrænu bókmenntaverð-

launanna árið 2000.

298 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-018-7 Kilja 

Feluleikur
James Patterson

Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

Nina Bloom er virtur lög-

fræðingur sem virðist hafa 

allt sitt á hreinu – en þegar á 

að taka mann af lífi fyrir glæp 

sem hún veit að hann hefur 

ekki framið þarf hún að snúa 

aftur til fortíðarinnar. James 

Patterson er í essinu sínu og 

býður upp á dramatísk átök 

og spennu sem aldrei fyrr.

279 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-255-2 Kilja 

Fimmtíu dekkri 
skuggar
E L James

Þýð.: Ásdís Guðnadóttir

Annað bindið í vinsælasta 

bókaflokki heims … Ana-

stasia hefur sagt skilið við 

Christian Grey vegna þeirra 

dökku skugga sem fylgja 

honum en hún hugsar um 

hann öllum stundum og 

þegar hann hefur samband 

að nýju stenst hún hann ekki 

– ekki fremur en tugmilljónir 

lesenda um allan heim hafa 

staðist bækurnar um ástir 

þeirra og eldheita ástaleiki. 

Christian berst við sína innri 

djöfla en Ana þarf að taka af-

drifaríka ákvörðun …

521 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-320-7 

Óbundin

Fimmtíu gráir skuggar
E L James

Þýð.: Ásdís Guðnadóttir

Anastasia Steele er send að 

taka viðtal við moldríkan 

viðskiptajöfur fyrir stúdenta-

blaðið. Hann reynist vera 

ungt glæsimenni sem heillar 

hana upp úr skónum og hrífst 

af henni sjálfur. En hann er 

ekki allur þar sem hann er 

séður og ástarsamband 

þeirra tekur óvænta stefnu 

sem skelfir Anastasiu … Fifty 

shades-þríleikurinn er vinsæl-

asti bókaflokkur heimsins og 

bækurnar um eldheitar ástir 

og ástríður Önu og Christi-

ans hafa selst í tugmilljónum 

eintaka.

490 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-294-1 

Óbundin

Flöskuskeyti frá P
Jussi Adler-Olsen

Þýð.: Jón St. Kristjánsson

Því lengur sem Carl Mørck 

rýnir í gamla flöskuskeytið því 

betur áttar hann sig á því að 

tveim drengjum hefur verið 

rænt fyrir mörgum árum. En 

af hverju hefur hvarf þeirra 

aldrei verið tilkynnt? Þessi 

þriðja bók um deild Q hjá 

dönsku lögreglunni hlaut 

norræna Glerlykilinn 2010. 

 „Einfaldlega besta 

spennusagan á markaðnum 

…“ – KB/Morgunblaðið

524 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2183-8 Kilja 
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Forsetinn er horfinn
Anne Holt

Þýð.: Solveig Brynja 

Grétarsdóttir

Fyrsti kvenforseti Banda-

ríkjanna hverfur í opinberri 

heimsókn til Noregs. Svo 

virðist sem heimsveldinu sé 

ógnað og jafnframt konung-

dæmi Noregs, auk þess hriktir 

í pólitískum stoðum víða um 

heim.

Sjálfstætt framhald bók-

anna Það sem aldrei gerist 

og Það sem mér ber sem sátu 

lengi á metsölulistum.

432 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-044-6 Kilja 

Fórnardauði
Lee Child

Þýð.: Jón St. Kristjánsson

Æsilegar sögurnar um harð-

jaxlinn Reacher hafa slegið 

rækilega í gegn. Á ferð um 

sléttur Nebraska flækist hann 

inn í háskalega atburðarás 

og þarf að takast á við hóp 

vöðvatrölla og harðsvíraða 

útsendara glæpagengja til 

að komast að ógnvænlegu 

leyndarmáli sem fortíðin 

geymir.

413 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-271-2 Kilja 

Game of Thrones 
– Krúnuleikar
George R.R. Martin

Þýð.: Elín Guðmundsdóttir

Stórkostlegasti ævintýra-

sagnabálkur síðari tíma 

loksins á íslensku. Á þessari 

bók eru hinir geysivinsælu 

sjónvarpsþættir, Game of 

Thrones, byggðir en þeir 

eru m.a. teknir upp á Íslandi. 

Launráð, losti og leynimakk 

— átökin um járnhásætið eru 

í algleymingi. Mögnuð bók 

fyrir spennufíkla á öllum aldri.

870 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-024-1 Kilja 

Góðir grannar
Ryan David Jahn

Þýð.: Bjarni Jónsson

Fjölmörg vitni eru að mis-

kunnarlausri árás. En eng-

inn kemur til hjálpar. Við 

fylgjumst með fórnarlambi, 

árásarmanni og vitnum, og 

flóknum aðstæðum þeirra. 

Sagan er byggð á sönnum 

atburðum, en sálfræðingar 

hafa kallað þetta fyrirbæri 

„hlutlaus áhorfandi.“ Neon-

bók.

260 bls.

Bjartur

ISBN 9789935423559 Kilja 

Hausaveiðararnir
Jo Nesbø

Þýð.: Ingunn Ásdísardóttir

Glæpasögur Jo Nesbø hafa 

slegið rækilega í gegn á Ís-

landi og hlotið lof gagnrýn-

enda jafnt sem lesenda. Hér 

segir af hausaveiðaranum 

og listaverkaþjófnum Roger 

Brown. Kvikmynd gerð eftir 

bókinni fékk góðar viðtökur.

265 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-31-5 Kilja 

Haustfórn
Mons Kallentoft

Þýð.: Ísak Harðarson

Lík marar í hálfu kafi í hallar-

síkinu við Skogså-setrið. Lög-

fræðingurinn Jerry Petersson, 

sem nýlega hefur fest kaup 

á Skogså, er alræmdur fyrir 

vægðarleysi í viðskiptum en 

mun ekki vinna fleiri sigra 

á keppinautum sínum. En 

hvers vegna var hann myrtur?

Haustfórn er þriðja bókin 

um Malin Fors.

506 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-64-3 Kilja 



HRIKALEGA HUGVITSSAMLEG
NÚTÍMINN ER TRUNTA EFTIR JENNIFER EGAN

Sasha er stelsjúk og gengur til sálfræðings. Bennie borðar gull og lætur sig 
dreyma um sín yngri ár. Þegar hann þráði Alice sem þráði Scotty sem þráði 
Jocelyn sem stakk af með miðaldra plötuútgefanda. Enginn þráði Rheu 
sem þráði Bennie.

D
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KJ
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ÍK

ÞÝÐANDI: ARNAR MATTHÍASSONÞÝÐANDI: ARNAR MATTHÍASSON

PULITZER
VERÐLAUNIN

„Framúrskarandi …
skemmtileg á 

magnaðan hátt … slær 
hárréttan tón!“

NEW YORK TIMES

National Book
Crictics Circle

Award
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Herbergi
Emma Donoghue

Þýð.: Ólöf Eldjárn

Jack er fimm ára og þekkir 

ekkert annað en herbergið 

sem hann býr í. Á næturnar 

sefur hann inni í skáp því 

að mamma hans vill ekki að 

hann hitti Nick gamla sem 

leggst upp í rúm hjá henni. 

Áhrifarík metsölubók, grimm 

og átakanleg, en lýsir um leið 

takmarkalausri ást. „Mjög 

eftirminnileg bók. Maður 

byrjar að lesa og hættir ekki.“ 

– KB/Kiljan

399 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3290-9 Kilja

Hin ótrúlega pílagríms-
ganga Harolds Fry
Rachel Joyce

Þýð.: Ingunn Snædal

Þegar Harold Fry skreppur 

út einn morguninn til að fara 

með bréf í póst veit hann ekki 

að hann á eftir að ganga yfir 

landið þvert og endilangt.

Hann er ekki í gönguskóm. 

Hann er ekki með kort. Ekki 

einu sinni farsímann sinn. 

En hann leggur upp í langa 

göngu. Til að bjarga lífi vin-

konu sinnar. Neon-bók.

309 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423702 Kilja 

Hlaupið í skarðið
J. K. Rowling

Þýð.: Arnar Matthíasson og 

Ingunn Snædal

Pagford virðist mikill fyrir-

myndarbær – en undir fögru 

yfirborðinu eiga allir í stríði 

við alla. Þegar Barry Fairbrot-

her fellur frá og skilur eftir sig 

sæti í sveitarstjórninni verður 

það upphafið að mestu 

átökum sem orðið hafa í 

bænum. Fyrsta skáldsaga 

J.K. Rowling fyrir fullorðna er 

hlaðin svörtum húmor, vekur 

lesandann til umhugsunar og 

kemur stöðugt á óvart.

500 bls.

Bjartur

ISBN 9789935423887

Hrafnarnir
Vidar Sundstøl

Þýð.: Kristín R. Thorlacius

Hrafnarnir eru þriðja bók 

Sundstøls á íslensku og jafn-

framt lokabindi Minnesota-

þríleiksins. Fyrri bækurnar 

Land draumanna og Hinir 

dauðu hafa hlotið prýðilegar 

viðtökur, bæði lesenda og 

gagnrýnenda

367 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9979-659-98-3 Kilja 

Jesúsa
óskammfeilin, þverúðug og 

skuldlaus

Elena Poniatowska

Þýð.: María Rán Guðjónsdóttir

Fátæka indíánakonan Jesúsa 

er hörð af sér og þarf að vera 

það. Kornung giftist hún 

manni sem misþyrmir henni 

en verður fljótt ekkja og þarf 

að berjast fyrir lífinu á jaðri 

samfélagsins. Sérstæð og 

áhrifamikil saga sem talin er 

eitt af meistaraverkum mexí-

kóskra bókmennta og hefur 

hlotið fjölda viðurkenninga 

og verið þýdd á mörg tungu-

mál.

439 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-291-0 Kilja 

Klingivals
Jane Aamund

Þýð.: Elín Guðmundsdóttir

Hugnæm og spennandi 

ástar- og fjölskyldusaga

192 bls.

Urður bókafélag

ISBN 978-9935-9082-2-3

Leiðb.verð: 2.699 kr. Kilja
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Kona tígursins
Téa Obrecht

Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Margrómuð verðlaunasaga. 

Natalía býr í ónefndu ríki 

á Balkanskaga, langhrjáðu 

eftir styrjaldarátök. Þegar afi 

hennar deyr í afskekktu þorpi 

ákveður hún að komast að er-

indi hans þangað – og rifjar 

á leiðinni upp sögurnar sem 

hann sagði henni. „Heillandi 

saga, feikilega vel fléttuð, 

skrifuð af miklu innsæi … 

heimtar beinlínis að hún sé 

lesin …“ – PBB/Fréttatíminn

360 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-278-1 Kilja 

Konan sem hann 
elskaði áður
Dorothy Koomson

Þýð.: Halla Sverrisdóttir

Libby ætlaði ekki að falla fyrir 

Jack en það gerðist samt … 

Svo fara að læðast að henni 

grunsemdir um að hann geti 

aldrei elskað nokkra konu eins 

og Eve, fyrstu ástina hans, sem 

lést með voveiflegum hætti. 

Libby vill afhjúpa leyndarmál-

in en með því leggur hún sig í 

mikla hættu … Spennandi og 

grípandi saga sem erfitt er að 

leggja frá sér.

544 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-251-4 Kilja 

Konurnar á ströndinni
Tove Alsterdal

Þýð.: Jón Daníelsson

Fjögurra stjarna krimmi (PBB 

í Fréttatímanum). Sænsk 

glæpasaga í hæsta gæða-

flokki.

392 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-13-6 Kilja 

Kortið og landið
Michel Houllebecq

Þýð.: Friðrik Rafnsson

Nýjasta skáldsaga þekktasta 

rithöfundar Frakka fjallar 

um myndlistarmanninn Jed 

Martin og sameinar á snilld-

arlegan hátt glæpasöguna, 

örlagasögu einstaklings, 

lýsingu á sambandi föður og 

sonar og beitta greiningu á 

þróun listheimsins og sam-

félagsins á 21. öldinni. Bókin 

hlaut Goncourt-verðlaunin 

árið 2010, helstu bókmennta-

verðlaun Frakklands.

365 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3293-0 

Óbundin

Krossgötur
Liza Marklund

Þýð.: Anna R. Ingólfsdóttir

Krossgötur eru níunda bókin 

um blaðakonuna Anniku 

Bengtzon og eru nú allar 

komnar út á íslensku. Í Kross-

götum er dregin upp eftir-

minnileg mynd af árekstrum 

ólíkra heima og hvernig reyn-

ir á samskipti og sambönd 

fólks við erfiðustu aðstæður 

sem hugsast getur.

396 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-38-4 Kilja 

Dagbók 
í óskilum

Hvað gerir þjóðkunn leik-
kona þegar hún týnir 
dagbókinni, óprútt inn 

fyrrum fjölskyldumeðlimur 
finnur hana (dagbókina), 

fær hana í hendur á 
ófyrirleitnum útgefanda 
sem lætur prenta hana 

(bókina) 
í stóru upplagi?
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Leynierindrekinn
Joseph Conrad

Þýð.: Atli Magnússon

Eitt af meistaraverkum heims-

bókmenntanna eftir einn af 

risum enskra bókmennta. 

Áhrifamikil skáldsaga sem 

gerist í Lundúnum á síðari 

hluta 19. aldar og segir frá 

örlagaríkum afleiðingum 

áforma um hryðjuverk í lífi 

lítillar fjölskyldu.

320 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-018-0

Lærlingurinn
Tess Gerritsen

Þýð.: Hallgrímur H. Helgason

Skelfileg ódæði eru framin í 

Boston og nágrenni. Aðfar-

irnar minna á fjöldamorð-

ingja sem setið hefur í ör-

yggisfangelsi í heilt ár, síðan 

lögreglukonan Jane Rizzoli 

elti hann uppi. Nú vaknar 

ótti hennar á ný og þrátt 

fyrir taumlausan óhugnað 

neitar hún að gefast upp fyrr 

en í fulla hnefana. „Þetta er 

spennandi stöff …“ – PBB/

Fréttatíminn

357 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2170-8 Kilja 

Má ekki elska þig
Jenny Downham

Þýð.: Nanna B. Þórsdóttir

Má ekki elska þig er saga 

um tryggð, ábyrgð og fjöl-

skyldubönd, um rétt og 

rangt. Líka ráðgáta um glæp 

sem kannski var framinn – 

og kannski ekki. En fyrst og 

fremst er þetta saga um ást-

ina sem vaknar hjá ungling-

um og hvernig henni reiðir af 

við erfiðustu aðstæður.

384 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-253-8 Kilja 

Með góðu eða illu
Elsebeth Egholm

Þýð.: Auður Aðalsteinsdóttir

Dicte Svendsen kemst hjá 

bráðum bana þegar tvær 

sprengjur springa í miðborg 

Árósa. Í annarri sprenging-

unni ferst fötluð kona og 

grunur beinist að syni Dicte 

sem er nýsloppinn úr fang-

elsi. Stjörnum hefur rignt 

yfir þessa bók bæði hér og 

erlendis: 

 Þrælspennandi.“ – 

PBB/Fréttatíminn

400 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3291-6 Kilja 

Meistarinn
Michael Hjorth og Hans 

Rosenfeldt

Þýð.: Halla Kjartansdóttir

Réttarsálfræðingurinn Sebas-

tian Bergman, sem kominn 

er í öngstræti í lífi sínu, átti 

stóran þátt í að koma upp 

um raðmorðingja sem nú 

situr í fangelsi. En þó er eins 

og hann sé farinn að myrða 

á ný. Hörkuspennandi saga, 

þar sem Sebastian Bergman 

– sem lesendur elska að hata 

– fær tækifæri til að koma lífi 

sínu á réttan kjöl. En greiðir 

það dýru verði.

504 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423863

Minning um 
óhreinan engil
Henning Mankell

Þýð.: Hólmfríður 

Gunnarsdóttir

Áhrifarík saga um unga 

sænska konu sem verður 

óvænt eigandi vændishúss 

í Portúgölsku Austur-Afríku 

árið 1904. Hún tekur nærri 

sér að sjá hvernig hvítir við-

skiptavinir koma fram við 

konurnar en þær kæra sig lítt 

um samúð hennar. Mankell 

nýtir hér þekkingu sína á Mó-

sambík í áhrifamikilli skáld-

sögu um samskipti hvítra og 

svartra.

368 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3303-6 Kilja 
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Nútíminn er trunta
Jennifer Egan

Þýð.: Arnar Matthíasson

Sasha er stelsjúk og gengur 

til sálfræðings. Bennie borðar 

gull og lætur sig dreyma um 

sín yngri ár. Þegar hann þráði 

Alice sem þráði Scotty sem 

þráði …

Margverðlaunuð skáld-

saga: National Book Crictics 

Circle Award, hin virtu Pulit-

zer-verðlaun, og hefur verið 

þaulsetin á metsölulistum. 

Enda einstaklega vel skrifuð 

og skemmtileg bók, um tíð-

arandann sjálfan og tímann 

sem líður.

Bjartur

ISBN 9789935 423757

Næstum eins og ástin
Ellen Feldman

Þýð.: Þórunn Hjartardóttir

Hér segir frá lífi þriggja 

æskuvinkvenna og fjöl-

skyldna þeirra. Seinni heims-

styrjöldin geisar í Evrópu, en 

í heimabæ þeirra í USA ríkir 

óvissa um framvindu stríðs-

ins og hugsanlega hernaðar-

íhlutun. Við fylgjumst með lífi 

þeirra sem urðu eftir heima; 

kvenna sem gengu í störf 

karla, barna sem komu undir 

í skyndihjónaböndum.

Höfundurinn hefur fengið 

tilnefningu til Orange-verð-

launanna.

Bókin fæst einnig sem 

rafbók og hljóðbók.

330 bls.

Lesbók ehf.

ISBN 978-9935-417-94-7

Leiðb.verð: 3.890 kr.

bokaforlagidbifrost@simnet.is - Sími 511 2400

BÓKA FORLAGIÐ BIF RÖST

b
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Mary Higgins Clark
Þessi  nýja skáld saga  Mary Higg ins Clark – sú þrít ug asta – er 

 kannski sú magn að asta af öll um sög um henn ar.  

Hún fjall ar um það sem  kalla  mætti per sónu leika þjófn að. 

Hver hef ur  ekki les ið um – eða hef ur jafn vel orð ið fyr ir 

ein hverju  slíku – að ein hver sé far inn að  nota greiðslu-

kort ið þitt,  hafi kom ist í banka reikn ing inn þinn, sé 

jafn vel far inn að  villa á sér heim ild ir á op in ber um vett-

vangi, þyk ist  vera þú. Í þess ari sögu lend ir sögu hetj an, 

Al ex andra „Zan“ More land, ein mitt í þess hátt ar 

að stæð um. Zan er sök uð um al var leg „mis tök“ í 

greiðslu korta notk un og við skipt um og barns rán 

í þokka bót. Marg ir  fara að ef ast um geð heilsu 

henn ar í kjöl far ið. End ir sög unn ar kem ur vafa-

laust mörg um á  óvart en þar sigl ir  Mary Higg ins 

Clark fim lega  milli skers og báru.

rít ug asta – er 

r.  

ka þjþjófnað.

ð ið fyr ir 

reiðið lslu-
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Næturóskin
Anne B. Ragde

Þýð.: Hjalti Rögnvaldsson

Ingunn er blaðamaður og 

sérfræðingur í tónlist. Utan 

vinnu er hún sólgin í karl-

menn og kynlíf en um leið 

hrædd við náin tengsl og 

svik. Áleitin saga um rótlausa 

nútímakonu eftir höfund 

Berlínaraspanna. 

 „Merkileg viðbót 

við kvennalitteratúr okkar 

daga.“ – PBB/Fréttatíminn

219 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3279-4 Kilja 

Parísarkonan
Paula Mclain

Þýð.: Herdís Magnea Hübner

Söguleg skáldsaga um fyrsta 

hjónaband Ernests Hem-

ingway. Sögusviðið er París 

á þriðja áratug tuttugustu 

aldar þar sem hjónin verða 

miðdepill í hinni sögufrægu 

„týndu kynslóð“.

Saga um heitar ástir og 

svik í tryggðum, sem gefur 

jafnframt trúverðuga mynd 

af tíðarandanum í París.

392 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-046-0

Prýðisland
Grace McCleen og 

Elísa Björg Þorsteinsdóttir

„Einstaklega hjartnæm saga, 

vel og lipurlega skrifuð og 

lumar á mikilli tilfinninga-

bombu,“ sagði stórblaðið 

Sunday Times. Judith býr 

ein með föður sínum, þau 

trúa á Guð og boða öðrum 

fagnaðarerindið. En lífið er 

svo sannarlega enginn dans 

á rósum, ekki heldur þegar 

Judith kemst í sérstakt sam-

band við Hann.

335 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423733 Kilja 

Reglur hússins
Jodi Picoult

Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

Jacob Hunt er unglingur 

með Aspergerheilkenni. 

Hann hefur áhuga á réttar-

meinafræði og mætir oft á 

vettvang glæpa – en þegar 

leiðbeinandi hans finnst 

myrtur fellur grunur á hann. 

Áhrifamikil saga um það að 

vera öðruvísi og fylgja ekki 

leikreglum samfélagsins. „… 

nánast ógjörningur að leggja 

bókina frá sér fyrr en eftir síð-

asta punkt.“ – FB/Fréttablaðið

651 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-282-8 Kilja 



NÝ SKÁLDSAGA EFTIR
FRÆGASTA HÖFUND Í HEIMI

HLAUPIÐ Í SKARÐIÐ EFTIR J.K. ROWLING
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MILLJÓN EINTÖK

SELD!

Pagford virðist mikill fyrirmyndarbær – en undir fögru yfirborðinu eiga allir 
í stríði við alla. Þegar Barry Fairbrother fellur frá og skilur eftir sig sæti í 
sveitarstjórninni verður það upphafið að mestu átökum sem orðið hafa í 
bænum. Fyrsta skáldsaga J.K. Rowling fyrir fullorðna er hlaðin svörtum 
húmor, vekur lesandann til umhugsunar og kemur stöðugt á óvart.

KEMUR ÚT Á 43 
TUNGUMÁLUM

Þýðendur: Arnar Matthíasson
og Ingunn Snædal
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Síðasta bréfið frá 
Svíþjóð
Vilhelm Moberg

Þýð.: Magnús Ásmundsson

Ritstj.: Hildur Hermóðsdóttir

Fjórði og síðasti hluti sögu 

Mobergs um Karl Óskar og 

Kristínu sem námu land í 

Ameríku á 19. öld. Eftir erfið 

en viðburðarík ár færist ald-

urinn yfir og þau líta til baka 

með stolti.

330 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-071-2

Síðasta freistingin
Nikos Kazantzakis

Þýð.: Sigurður A. Magnússon

Hér birtist í fyrsta sinn á ís-

lensku ein þekktasta og um-

deildasta skáldsaga 20. aldar. 

Nikos Kazantzakis var þekkt-

asti rithöfundur Grikkja á 20. 

öld (1883–1957). Það eru 

tvær bækur sem bera uppi 

frægð hans, Síðasta freist-

ingin og Grikkinn Zorba, sem 

Anthony Quinn gerði ódauð-

legan í samnefndri kvikmynd. 

Bandaríski leikstjórinn Martin 

Scorsese gerði mynd eftir 

Síðustu freistingunni árið 

1988 og þótti takast einstak-

lega vel en myndin olli miklu 

fjaðrafoki, var víða bönnuð 

og ekki sýnd í sjónvarpi, þar 

á meðal á Íslandi.

Sagan fjallar um Jesú, sögu 

hans og trúna, efasemdirnar, 

og baráttuna við holdið.

Þýðing Sigurðar A. Magn-

ússonar á Síðustu freisting-

unni sætir miklum tíðindum.

495 bls.

Tindur

ISBN 9789979653790

Leiðb.verð: 5.990 kr.

Snjókarlinn
Jo Nesbø

Þýð.: Bjarni Gunnarsson

Glæpasögur Jo Nesbø hafa 

farið sigurför um heiminn 

og slegið rækilega í gegn á 

Íslandi og hlotið fádæma lof 

gagnrýnenda jafnt sem les-

enda. Þetta er fimmta bókin 

á íslensku um Harry Hole.

509 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-36-0 Kilja 

Steinblóð
Johan Theorin

Þýð.: Anna R. Ingólfsdóttir

Vorið er að koma á Ölandi, 

Per Mörner á von á syni sín-

um og dóttur í heimsókn en 

áætlanir hans um notalegar 

stundir með börnunum fara 

úr skorðum þegar Jerry faðir 

hans hringir og virðist í háska 

staddur. Jerry er maður með 

vafasama fortíð og Per hefur 

forðast hann árum saman en 

neyðist nú til að hitta að nýju.

424 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-41-4 Kilja 

Sumarhús með 
sundlaug
Herman Koch

Þýð.: Ragna Sigurðardóttir

Hollenski rithöfundurinn Her-

man Koch hefur sannarlega 

hreyft við íslenskum lesend-

um enda flinkur í að afhjúpa 

mein nútímasamfélagsins 

og bresti í samskiptum fólks. 

Allir hafa eitthvað að fela en 

þegar sjálfselska og óheilindi 

ráða för svíkja menn jafnvel 

það sem þeim er heilagast. 

Metsölubók Hermans Koch, 

Kvöldverðurinn, kom út á ís-

lensku 2010.

366 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-262-0 Kilja 



87

Skáldverk « ÞÝDD »B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2

Svarti sauðurinn
Monterroso Augusto

Þýð.: Kristín Guðrún 

Jónsdóttir

„Ég lærði að vera stuttorður 

á því að lesa Proust,“ sagði 

Augusto Monterroso, en 

hann skrifaði einkum stutta 

illflokkanlega texta: hér 

er safn slíkra. Monterroso 

(1921–2003) var frá Guate-

mala en skrifaði flest verk 

sín í Mexíkó, einn fróðasti og 

víðlesnasti bókmenntamaður 

Rómönsku-Ameríku.

72 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423771 Kilja 

Svo heitt varst þú 
elskaður
Nikolaj Frobenius

Þýð.: Ólafur Bjarni Halldórsson

Þetta er saga sem lýsir 

breytingum á manni sem 

fær heilablóðfall á efri árum. 

Sagan er blanda af kímni og 

djúpri alvöru. Höfundurinn 

Nikolaj Frobenius er þekktur 

í Noregi. Lýst er tilvistarvanda 

sjúklings sem er sendur á 

milli sjúkrahúsa og verður 

sífellt háðari öðru fólki. Þetta 

er grípandi og heillandi lesn-

ing, sem fjallar um mikið al-

vörumál.

344 bls.

Draumsýn ehf.

ISBN 978-9935-444-13-4 Kilja 

Svörtulönd
Belinda Bauer

Þýð.: Anna Margrét 

Björnsdóttir

Hinn tólf ára gamli Steven 

Lamb grefur holur á Exmoor 

heiði, í von um að finna lík.

Á hverjum degi eftir skóla 

og um helgar, á meðan 

skólafélagar hans skiptast á 

fótboltamyndum, grefur Ste-

ven holur til þess að freista 

þess að leggja til hinstu hvílu 

frændann sem hann kynntist 

aldrei, sem hvarf þegar hann 

var ellefu ára gamall og talið 

er að hafi verið fórnarlamb 

hins alræmda raðmorðingja 

Arnold Avery. Æsispennandi 

sakamálasaga sem enginn 

leggur frá sér fyrr en að lestri 

loknum.

366 bls.

Draumsýn ehf.

ISBN 978-9935-444-05-9 Kilja 

Táknmál blómanna
Vanessa Diffenbaugh

Þýð.: Ásdís Guðnadóttir

Hrífandi saga um unga stúlku 

sem alin er upp á hrakningi 

og er hörð og þyrnótt eins og 

þistill. En hún hefur lært að 

tjá tilfinningar með blómum 

og þegar hún kynnist manni 

sem einnig kann táknmál 

blómanna rifjast fortíðin upp. 

Tilfinningarík saga um eft-

irsjá, höfnun, einmanaleika, 

von, fyrirgefningu og ást.

411 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-227-9 Kilja 

The Stones Speak
Þórbergur Þórðarson

Þýð.: Julian Meldon D‘Arcy

Steinarnir tala, klassískar 

bernskuminningar meistara 

Þórbergs, í frábærri enskri 

þýðingu.

255 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3286-2 

Óbundin

Ugluspegill
Hermann Bote

Þýð.: Steinar Matthíasson

Um 500 ár eru síðan bókin 

með sögunum um Ugluspeg-

il kom fyrst út í Þýskalandi. 

Hún hlaut strax afar góðar 

viðtökur og hefur síðan verið 

gefin út margsinnis og þýdd 

á mörg tungumál, hún telst 

vera þekktasta alþýðubók 

sem gefin hefur verið út á 

þýskri tungu. Einnig hefur 

oft verið gefið út úrval hinna 

96 sagna um prakkarann og 

skálkinn Ugluspegil, þær 

bækur hafa einkum verið ætl-

aðar börnum. Hér er bókin í 

íslenskri þýðingu í heild sinni 

með upphaflegum myndum, 

87 tréristum.

232 bls.

STEINAR

ISBN 978-9979-72-198-7 Kilja 
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Undirstaðan
Ayn Rand

Þýð.: Elín Guðmundsdóttir

Dagný Taggart rekur járn-

brautarfyrirtæki fjölskyldu 

sinnar, en þrír menn keppa 

einnig um ást hennar. Bak-

sviðið er Bandaríkin í örri 

hnignun. Mögnuð ástarsaga 

sem flytur einnig áleitinn 

boðskap um undirokun og 

frelsi, sníkjulíf og sköpun. 

Undirstaðan er vinsælasta 

bók Ayn Rand, sem er met-

söluhöfundur um allan heim.

1146 bls.

Almenna bókafélagið. 

(BF-útgáfa)

ISBN 978-9935-426-42-0

Veiðimennirnir
Jussi Adler-Olsen

Þýð.: Hilmar Hilmarsson

Önnur bókin í hinni geysivin-

sælu röð um Carl Mørck og 

aðstoðarmenn hans á deild 

Q hjá dönsku lögreglunni. 

Tvö systkini fundust myrt á 

hrottafenginn hátt í sumar-

bústað á Sjálandi árið 1987 

en þó að maður sitji inni fyrir 

glæpinn reynist ekki allt með 

felldu. „Carl Mörck er arftaki 

Wallanders og Erlendar.“ – 

FB/Fréttablaðið

416 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2159-3 Kilja 

Vetrarlokun
J¢rn Lier Horst

Þýð.: Örn Þ. Þorvarðarson

Haustþokan liggur þétt yfir 

ströndinni og sumarbú-

staðirnir eru með hlera 

fyrir gluggunum sem snúa 

að blýgráum sjónum. Ove 

Bakkerud ætlar að njóta 

síðustu helgarinnar í sumar-

húsinu áður en hann lokar 

því fyrir veturinn. En hann 

kemur að sumarbústað þar 

sem allt er á rúi og stúi, inn-

brotsþjófar hafa látið greipar 

sópa. Í næsta sumarbústað 

hefur manni verið misþyrmt 

þannig að bani hlaust af.

Yfirlögregluþjóninn Willi-

am Wisting hefur áður séð 

hrottafengin morð. En sú 

örvænting sem hann verður 

vitni af á Stavern þetta haust 

er ný fyrir honum. Það er 

eins og einhver hafi allt að 

vinna og mjög litlu að tapa. 

Það er því gegn vilja hans að 

Line dóttir hans fer til dvalar í 

sumarbústaðnum við sjávar-

síðuna. Áhyggjurnar minnka 

ekki þegar fleiri illa útleikin 

lík finnast í yfirgefnum skerja-

garðinum. Og af himnum 

ofan falla dauðir fuglar.

333 bls.

Draumsýn ehf.

ISBN 978-9935-444-06-6 Kilja 

Það var ekki ég
Kristof Magnusson

Þýð.: Bjarni Jónsson

Ungur bankamaður í Chicago 

á hraðri uppleið í verðbréfa-

miðluninni; bókmenntaþýð-

andi í örvæntingarfullri leit 

að metsöluhöfundi sem á að 

vera að skrifa bók en reynist 

haldinn afleitri ritstíflu. For-

vitnilegt þrístirni sem lendir í 

æsilegum ævintýrum. Sagan 

sló eftirminnilega í gegn í 

Þýskalandi árið 2010.

289 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3308-1

Þú afhjúpar mig
Sylvia Day

Þýð.: Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir og Þóra Karitas 

Árnadóttir

„Gideon Cross kom inn í líf 

mitt eins og elding, flottur, 

klár, beinskeyttur og eld-

heitur. Ég hef aldrei áður 

laðast jafn mikið að nokkrum 

manni.“

Þetta er fyrsta bókin í 

Crossfire-trílógíunni en hún 

er rómantísk ástarsaga sem 

er ofarlega á metsölulistum 

um víða veröld.

Sylvia Day er einn vinsæl-

asti rómantíski rithöfundur-

inn í heimalandi sínu Banda-

ríkjunum og það lítur út 

fyrir að þessi bók verði valin 

rómantískasta bók ársins hjá 

Amazon-vefversluninni.

Fæst einnig sem rafbók og 

hljóðbók.

335 bls.

Lesbók ehf.

ISBN 978-9935-22-006-6

Leiðb.verð: 3.890 kr.
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FYRIR RANGRI SÖK
MEISTARINN EFTIR HJORTH OG ROSENFELDT

Hörkuspennandi saga, þar sem réttarsálfræðingurinn Sebastian 
Bergman – sem lesendur elska að hata – fær tækifæri til að 
koma lífi sínu á réttan kjöl. En greiðir það dýru verði.
Eftir höfunda bókarinnar MAÐURINN SEM VAR EKKI MORÐINGI

ÞÝÐANDI: HALLA KJARTANSDÓTTIRÞÝÐANDI: HALLA KJARTANSDÓTTIR

„Hrikalega
spennandi.“

AFTONBLADETAFTONBLADET

„Höfundarnir
leggja á djúpið í sálfræði 

sinni. Miskunnarlaus – en ég 
gat samt ekki lagt hana frá 

mér fyrr en á síðustu 
blaðsíðunni. Og hún situr 

ennþá í mér.“
ALLAS
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Ár kattarins
Árni Þórarinsson

Lífshættuleg árás fyrir utan 

skemmtistað í Reykjavík 

og óhugnanlegur hrekkur í 

brúðkaupi hrinda af stað at-

burðarás þar sem ekki er allt 

sem sýnist. Enn ein perlan í 

glæpasagnafléttu Árna Þór-

arinssonar um blaðamanninn 

Einar.

Stefán Hallur Stefánsson

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-045-2

Biðin eftir Robert Capa
Susana Fortes

Sannsöguleg frásögn um ást, 

stríð og ljósmyndun, byggð á 

frásögnum af ástarsambandi 

stríðsljósmyndaranna Gerdu 

Taro og Roberts Capa. Þau 

voru ung og þau þoldu ekki 

fasisma. Þau lögðu allt undir 

í borgarastríðinu á Spáni, 

myndir þeirra gera þau fræg, 

allt ætlar að ganga vel þang-

að til allt breytist.

Þessi bók hefur fengið af-

bragðs dóma víða um heim, 

og lýsir heimi þeirra sem 

hætta lífinu svo við hin get-

um fylgst með atburðarásinni 

úr fjarlægð.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-22-011-0

Leiðb.verð: 3.890 kr.

Dalalíf – Æskuleikir og 
ástir -(1.hluti)
Guðrún frá Lundi

Mikil örlagasaga, saga af ást-

um, sorgum og sviptingum 

í lífi fólksins í Hrútadal í rúm 

sextíu ár á einum mesta um-

byltingartíma í sögu þjóðar-

innar. Ekta sveitarómantík 

eftir Guðrúnu frá Lundi.

 515 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-417-87-9

Leiðb.verð: 3.490 kr.

Dalalíf – Alvara og 
sorgir (2.hluti)
Guðrún frá Lundi

Mannleg og á köflum afar 

fyndin lýsing á íslensku 

bændasamfélagi fyrri tíma.

 1010 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 9789935417893

Leiðb.verð: 3.490 kr.

Dalalíf – Tæpar leiðir 
(3.hluti)
Guðrún frá Lundi

Þetta er þriðja bókin í ritröð-

inni Dalalíf eftir Guðrúnu frá 

Lundi sem heitir Tæpar leiðir.

 1030 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 9789935417916

Leiðb.verð: 3.490 kr.

Dóttir húshjálparinnar
Barbara Mutch

Árið 1919 flytur Cathleen 

Harrington til S-Afríku og 

giftist unnusta sínum til fimm 

ára. Í nýja landinu er fátt um 

vini og hún tengist Ödu, 

þeldökkri dóttur húshjálpar 

sinnar, vináttuböndum. Ada 

lærir á píanó af húsmóður 

sinni og lesandinn, gegnum 

dagbók sem Cathleen skrifar, 

kynnist atburðum sem grafin 

höfðu verið í gleymskunnar 

djúp.

Bókin hefur fengið frábæra 

dóma.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-22-001-1

Leiðb.verð: 3.890 kr.



91

B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2 Skáldverk « HLJÓÐBÆKUR »

Englasmiðurinn
Camilla Läckberg

Á Hvaley hverfur fjölskylda 

sporlaust um páskana 1974. Í 

matsal skólahússins, þar sem 

fjölskyldan býr, koma menn 

að dúkuðu veisluborði. Þar er 

líka yngsta dóttirin, af hinum 

finnst hvorki tangur né tetur, 

þrátt fyrir mikla leit.

Kristján Franklín leikari les.

 934 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-417-78-7

Leiðb.verð: 2.690 kr.

Ég fremur en þú
Jojo Moyes

Lou Clark, ung og klár kona 

tekur ófús að sér að annast 

ungan og reiðan mann, Will, 

sem er í hjólastól. Brátt snúa 

óvæntir atburðir sögunni, 

sem er vel skrifuð og ómót-

stæðilega fyndin. María Páls-

dóttir leikkona les.

 780 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-417-95-4

Leiðb.verð: 3.490 kr.

Fimmtíu gráir skuggar
E L James

Rómantísk, áleitin og ómót-

stæðileg skáldsaga sem þú 

leggur ekki frá þér fyrr en að 

lestri loknum. Og upp frá því 

situr hún í þér um ókomna 

tíð. Fimmtíu gráir skuggar er 

fyrsta bók E L James en Fifty 

shades-þríleikur hennar hef-

ur notið slíkrar hylli lesenda 

um allan heim að fá dæmi 

eru um annað eins.

Sólveig Guðmundsdóttir les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-043-8

Fjársjóðskistan: 
Sígild ævintýri
Uppl.: Huginn Þór Grétarsson

Hljóðbókin inniheldur átta 

sígild ævintýri. Í safninu er 

að finna sögur eftir höfunda 

á borð við Hans Christian 

Andersen og Grimmsbræður.

96 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-451-01-9

Leiðb.verð: 2.670 kr.

Fyrir Lísu
Steinunn Sigurðardóttir

Martin Montag kynntist Lísu 

þegar hann var læknanemi 

á geðdeild og hefur aldrei 

getað gleymt henni. Dag 

einn ákveður hann að hafa 

uppi á henni en það hrindir 

af stað atburðarás sem hann 

missir alla stjórn á. Sjálfstætt 

framhald skáldsögunnar Jójó, 

sem fór sigurför á síðasta ári.

Arnar Jónsson les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-048-3

Góðir grannar
Ryan David Jahn

Klukkan fjögur aðfaranótt 

13. mars árið 1964 er ráðist á 

Katrinu Marion fyrir utan fjöl-

býlishúsið þar sem hún býr. 

Fjölmargir nágrannar verða 

vitni að miskunnarlausri 

árásinni, en enginn kemur til 

hjálpar.

Kristján Franklín leikari les.

 447 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-417-75-6

Leiðb.verð: 2.890 kr.

 
sagnahöfundur

Vísindaskáldsaga

Nýr
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Hér vex enginn 
sítrónuviður
Gyrðir Elíasson

Í þessari nýju ljóðabók sinni 

fetar Gyrðir áhugaverðar 

slóðir í skáldskap sínum með 

afgerandi hætti. Hjalti Rögn-

valdsson leikari les.

 63 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-417-81-7

Leiðb.verð: 3.690 kr.

Húsið
Stefán Máni

Lögreglumaðurinn Hörður 

Grímsson rannsakar dauðs-

fall sem flestir telja slys en 

Hörður er á öðru máli. Um 

sama leyti flytur fjölskylda í 

afskekkt hús innst í Kollafirði 

og draugar fortíðar vakna á 

ný. Æsispennandi og ískyggi-

leg saga – Stefán Máni eins 

og hann gerist bestur.

Baldur Trausti Hreinsson les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-046-9

Ísprinsessan
Camilla Läckberg

Hann rétti fram handlegginn 

og snerti hana. Blóðið á úlnlið 

hennar var löngu storknað. 

Hann hafði aldrei elskað hana 

jafn heitt.

Kristján Franklín leikari les.

 860 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-417-86-2

Leiðb.verð: 2.890 kr.

Konurnar á ströndinni
Tove Alsterdal

Ung kona finnur lík af manni 

á ferðamannaströnd á Spáni. 

Skammt frá tekst ólöglegum 

innflytjanda sem hrakist 

hefur yfir hafið, að komast í 

land. Í New York reynir Ally 

Cornwall án árangurs að ná 

sambandi við eiginmann 

sinn sem er þekktur rann-

sóknarblaðamaður. Leiðir 

kvennanna þriggja liggja síð-

an saman með afdrifaríkum 

hætti.

Sólveig Guðmundsdóttir les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-033-9

Krossgötur
Liza Marklund

Lík ungrar móður finnst við 

leikskóla í úthverfi borgar-

innar og reynist vera fjórða 

unga konan sem myrt er með 

svipuðum hætti á skömmum 

tíma í Stokkhólmi. Annika 

rannsakar málið.

Þórunn Hjartardóttir les.

 785 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-417-85-5

Leiðb.verð: 2.890 kr.

Kuldi
Yrsa Sigurðardóttir

Þegar ungur maður fer að 

rannsaka upptökuheimili 

frá áttunda áratugnum taka 

undarlegir atburðir að skekja 

tilveru hans og dóttur hans. 

En hvort eiga þeir rætur 

að rekja til hörmunga sem 

dundu yfir unglingaheimilið 

eða til sviplegs fráfalls barns-

móður hans hálfu ári fyrr?

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-047-6

Morðið á Bessastöðum
Stella Blómkvist

Stella Blómkvist ratar vel um 

undirheima samfélagsins 

jafnt sem krókaleiðir valda-

kerfis og fjármála heims og 

tekst óhrædd á við andstæð-

inga með spakmæli mömmu 

gömlu á vörunum.
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Katla Margrét Þorgeirsdóttir 

les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-032-2

Næstum eins og ástin
Ellen Feldman

Hér segir frá lífi þriggja æsku-

vinkvenna og fjölskyldna 

þeirra. Seinni heimsstyrjöldin 

geisar í Evrópu, en í heimabæ 

þeirra í USA ríkir óvissa um 

framvindu stríðsins og hugs-

anlega hernaðaríhlutun. Við 

fylgjumst með lífi þeirra sem 

urðu eftir heima; kvenna sem 

gengu í störf karla, barna sem 

komu undir í skyndihjóna-

böndum. Höfundurinn hefur 

fengið tilnefningu til Orange-

verðlaunanna.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-417-99-2

Leiðb.verð: 3.890 kr.

Reykjavíkurnætur
Arnaldur Indriðason

Erlendur er nýlega genginn til 

liðs við lögregluna og starfið 

á strætum Reykjavíkur er eril-

samt. Óútskýrt mannslát læt-

ur hann ekki í friði. Útigangs-

maður finnst drukknaður og 

öllum virðist standa á sama. 

Örlög hans ásækja Erlend 

og leiða hann æ dýpra inn í 

framandi heima borgarinnar. 

Mögnuð saga um fyrsta mál 

Erlendar eftir sagnameistar-

ann Arnald Indriðason.

Ingvar E. Sigurðsson les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-044-5

Hljóðbækur
eBækur bjóða mesta úrval hljóð-
bóka á landinu. Hallaðu þér aftur 
í hægindastólnum meðan fremstu 
leikarar og lesarar landsins flytja 
þér nýjustu spennusögurnar eða 
sígild bókmenntaverk. 

Smelltu þér á eBækur og 
byrjaðu að njóta.

Njóttu þess að hlusta á …
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Rof
Ragnar Jónasson

Árið 1955 flytja tvenn ung 

hjón í afskekktan eyðifjörð. 

Dvölin fær snöggan endi 

þegar önnur kvennanna 

deyr með dularfullum hætti. 

Hálfri öld síðar finnst gömul 

ljósmynd sem bendir til þess 

að hjónin hafi ekki verið ein í 

firðinum.

Ari Þór lögreglumaður á 

Siglufirði reynir að fá botn í 

þetta dularfulla mál með lið-

sinni fréttakonunnar Ísrúnar.

Rof er fjórða spennusaga 

Ragnars Jónassonar. Bækur 

hans hafa hlotið mikið lof 

gagnrýnenda heima og er-

lendis.

Þorvaldur Davíð Kristjáns-

son les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-042-1

Skáld
Einar Kárason

Sumarið 1276 situr Sturla 

Þórðarson í friði heima á 

Staðarhóli þegar Magnús 

konungur lagabætir kallar 

hann á sinn fund. Óvænt 

vetrardvöl í Færeyjum gefur 

honum næði til að rifja upp 

válega atburði undangeng-

inna fjörutíu ára og sjá þá í 

nýju samhengi. Með Skáldi 

lýkur Einar Kárason Sturl-

ungasögu sinni sem hlotið 

hefur miklar vinsældir og lof 

gagnrýnenda.

Einar Kárason les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-050-6

Snjókarlinn
Jo Nesbö

Harry Hole hefur borist dular-

fullt bréf í pósti, undirritað 

„Snjókarlinn“. Hann setur 

saman lítin rannsóknarhóp. 

Í ljós kemur að furðumargar 

ungar mæður hafa horfið á 

undaförnum árum. Hjálmar 

Hjálmarsson leikari les.

 1047 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-417-77-0

Leiðb.verð: 2.690 kr.

Undantekningin
de arte poetica

Auður Ava Ólafsdóttir

Sagan hefst á gamlárskvöld, 

þegar Flóki, eiginmaður 

söguhetjunnar kemur út úr 

skápnum og flytur til nafna 

síns og samstarfsmanns. Í 

kjallaranum býr dvergurinn 

Perla sem leggur stund á 

hjónabandsráðgjöf og ritstörf.

Fjórða skáldsaga Auðar 

Övu Ólafsdóttur, sem er 

stjórstjarna í evrópskum 

bókmenntaheimi.

Katla Margrét Þorgeirsdóttir 

les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-049-0
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Útkall – Sonur þinn er 
á lífi
Óttar Sveinsson

„Hjálp, hjálp,“ hrópar 19 ára 

piltur hásri röddu, kaldur og 

slasaður – innilokaður. –

Martröðin er rétt að byrja. 

Við erum á vettvangi tveggja 

stórra snjóflóða sem féllu í 

Neskaupstað fyrir jólin 1974.

Hverjir eru enn á lífi? Sögu-

hetjurnar segja nú, margar 

í fyrsta skipti, frá því sem 

raunverulega gerðist.

Höfundur les.

 330 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-22-014-1

Veiðimennirnir
Jussi Adler Olsen

Árið 1987 fundust tvö systk-

ini myrt á hrottafenginn hátt 

í sumarbústað á Sjálandi. 

Árið 2007 liggja gömlu máls-

skjölin á borði Carls Mørck, 

forstöðumanns Deildar Q hjá 

dönsku lögreglunni. Hann 

áttar sig fljótlega á að þar er 

ekki allt með felldu og hefur 

rannsókn ásamt Assadi að-

stoðarmanni sínum.

Hilmar Guðjónsson les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-035-3

Vesturfararnir 1

Vesturfararnir
Vilhelm Moberg

Þetta er fyrsti hluti Vestur-

faranna eftir Vilhelm Moberg.

Karl Óskar flyst búferlum 

frá Svíþjóð til fyrirheitna 

landsins, Bandaríkjanna, eins 

og margir aðrir um miðja 19. 

öld.

Þetta er Mp3 bók, en fæst 

líka á CD-diskum. Einstakur 

bókaflokkur í frábærum upp-

lestri Hjalta Rögnvaldssonar, 

leikara.

 1204 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-417-67-1

Leiðb.verð: 4.690 kr.

Vesturfararnir 2

Landnemarnir
Vilhelm Moberg

Landnemarnir eru framhald 

Vesturfaranna, annar hluti 

hins fræga verks Vilhelms 

Mobergs sem gert var 

ódauðlegt í eftirminnilegum 

sjónvarpsþáttum.

Hjalti Rögnvaldsson leikari 

les

 933 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 9789935417732

Leiðb.verð: 3.690 kr.

Vesturfararnir 3

Nýtt land
Vilhelm Moberg

Þetta er þriðji og næst síðasti 

hluti hins heimsfræga verks 

Vihelms Moberg.

Hjalti Rögnvaldsson leikari 

les.

 1080 mín.

Hljóðbók.is

ISBN 9789935417886

Leiðb.verð: 3.690 kr.

Þú afhjúpar mig
Sylvia Day

„Gideon Cross kom inn í líf 

mitt eins og elding, flottur, 

klár, beinskeyttur og eld-

heitur. Ég hef aldrei áður 

laðast jafn mikið að nokkrum 

manni.“

Þetta er fyrsta bókin í 

Crossfire-trílógíunni en hún 

er rómantísk ástarsaga sem er 

ofarlega á metsölulistum um 

víða veröld. Sylvia Day er einn 

vinsælasti rómantíski rithöf-

undur Bandaríkjanna. Bókin 

heitir á ensku BARED TO YOU.

Hljóðbók.is

ISBN 978-9935-22-007-3

Leiðb.verð: 3.890 kr.

Kiddi  
fer í frí

Spenna

Spenna



96

B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2

Ljóð og leikrit

Á milli okkar allt
Heiðrún Ólafsdóttir

Heiðrún fjallar hér um það 

sem fer á milli fólks. Ljóðin 

sem ýmist eru glettin eða al-

vöruþrungin, fjalla um ástina 

og grámyglu hversdagsins.

54 bls.

Ungmennafélagið Heiðrún

ISBN 9789979721871 Kilja 

Birtan er brothætt
Braghendur og hækur

Njörður P. Njarðvík

Í fyrri hluta þessarar bókar 

glímir höfundur við þennan 

rammíslenska bragarhátt og 

sýnir okkur svo ekki verður 

um villst að braghendan er 

til margra hluta nytsamleg og 

á fullt erindi við samtímann.

Í síðari hlut bókarinnar 

eru hækur, þetta forna og 

rígneglda japanska form 

smáljóða. Hækur Njarðar 

túlka náttúrustemningar og 

þær sækir hann á æskuslóðir 

sínar á Vestfjörðum. Diskur 

með lestri höfundar fylgir.

120 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-35-3

Bíldshöfði
Bjarni Gunnarsson

Líkt og í fyrri bókum glæðir 

Bjarni hversdagsleikann 

töfrum, um leið og vaxandi 

óþols gætir gagnvart nú-

tímanum. Með hvössum og 

hlýjum ljóðmyndum á víxl 

undirstrikar Bjarni þá ábyrgð 

og átök sem í lífi hvers manns 

eru fólgin, í hinum ýmsu sam-

félagslegu hlutverkum.

82 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-61-2 Kilja 

Brot af staðreynd
Jónas Þorbjarnarson

Brot af staðreynd er níunda 

ljóðabók Jónasar Þorbjarnar-

sonar. Hann gekk frá henni 

til útgáfu skömmu áður en 

hann lést síðastliðið sumar. 

Ástráður Eysteinsson, pró-

fessor við Háskóla Íslands, 

ritar eftirmála.

70 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-272-9 

Óbundin

Davíð Stefánsson 
frá Fagraskógi
Ljóðaúrval

Umsj.: Silja Aðalsteinsdóttir

Nýtt úrval úr öllum ljóðabók-

um skáldsins sem alla ævi var 

ímynd þjóðskáldsins í augum 

landa sinna, dáður af ljóð-

elskum almenningi á öllum 

aldri. Silja Aðalsteinsdóttir sá 

um úrvalið og ritaði formála.

300 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3283-1

Eldhús ömmu Rún
Sigmundur Ernir Rúnarsson

Eldhús ömmu Rún er níunda 

ljóðabók Sigmundar Ernis 

Rúnarsonar, sem er löngu 

landskunnur af bókum 

sínum, störfum við fjölmiðla 

og á Alþingi. Hér ferðast 

Sigmundur á tímavél minn-

inganna til æskuslóða sinna 

á Akureyri.

84 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-60-5 Kilja 
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Eystrasölt
Tomas Tranströmer

Þýð.: Hjörtur Pálsson

Einstök viðhafnarútgáfa í til-

efni bókmenntaverðlauna 

Nóbels 2011. Takmarkað 

upplag: 175 tölusett eintök, 

árituð af þýðandanum, ásamt 

geisladiski með lestri hans á 

ljóðabálknum. Vandaður 

prentgripur fyrir ljóðaunn-

endur og bókasafnara.

36 bls.

Dimma ehf.

ISBN 978-9935-401-18-2

Leiðb.verð: 6.999 kr.

Ég get ekki gefið þér 
næturhimin fullan af 
stjörnum … en hafðu 
þetta skömmin þín

Árni Larsson

Bókin skiptist í 4 hluta. Hún 

hefur að geyma 85 ljóð og 

31 orðmyndunarverk. Ljóðin 

fjalla um ást, dauða, ein-

mannaleika, reiði og gos-

kennd augnablik á tímum 

landráðamennsku og þjóð-

níðingshátta. Hér má finna 

nokkur augnablik um hrunið 

í glærum plastpokum skáld-

skapar. Orðmyndunarverkin 

eru texti og teikningar. Þau 

eru hugsuð sem tillögur að 

veggspjöldum og bolaprenti 

til fjáröflunar fyrir aðþrengda 

fjármálasnillinga á Íslandi 

sem þjáðst hafa af velleklu 

og daufu fjármagnsrennsli 

nánast drippi eins og sagt er 

á sjúkrahúsum.

150 bls.

Ljóðasmiðjan sf.

ISBN 978-9979-9424-5-0

Leiðb.verð: 2.450 kr. Kilja

Fjórða Davíðsbók 
– 150 limrur
Davíð Hjálmar Haraldsson

Þessi ljóðabók fær fólk til að 

veltast um af hlátri. Orða-

leikir, erfitt rím og groddalegt 

spaug eins og við á í limrum.

88 bls.

Óðinsauga Útgáfa

ISBN 978-9935-451-11-8

Leiðb.verð: 1.990 kr.

Handan við 
ljóshraðann
Sigrún Björgvins

Áður hefur Sigrún sent frá sér 

þrjár bækur en þetta er fyrsta 

ljóðabók hennar. Ljóðin eru 

fjölbreytt að efni og formi, 

hún yrkir um tilgang lífsins 

og náttúran er henni hjart-

fólgin. Hún teflir fram birtu 

sumarsins gegn myrkri vetr-

arins og dregur iðulega fram 

andstæður í náttúrunni og líf-

inu sjálfu. Bókin er sú tólfta í 

flokknum Austfirsk ljóðskáld.

128 bls.

Félag ljóðaunnenda á 

Austurlandi

ISBN 978-9935-410-07-8

Leiðb.verð: 4.499 kr.

Hálfgerðir englar 
& allur fjandinn
Anton Helgi Jónsson

Eitt hundrað og tólf skondnar 

limrur á skrautlegum síðum. 

Þarna er kallast á við dauða-

syndirnar: hroka, ágirnd, öf-

und, reiði, dugleysi, munúð 

og óhóf. Tilvalið innlegg í 

samkvæmi eða handa ein-

mana sál á klóinu.

136 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3287-9 

Óbundin

Háskóli Íslands   Háskólatorgi   S. 570 0777  -  Háskólinn í Reykjavík   Sólinni   Nauthólsvík   S. 599 6469   boksala@boksala.is   

www.boksala.is
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Hér vex enginn 
sítrónuviður
Gyrðir Elíasson

Ný bók frá Gyrði Elíassyni 

sætir ávallt tíðindum í ís-

lenskum bókmenntaheimi. 

Nú eru liðin rúm tvö ár síðan 

Gyrðir sendi síðast frá sér 

frumsamið verk, en árið 2009 

komu ljóðasafnið Nokkur al-

menn orð um kulnun sólar og 

smásagnasafnið Milli trjánna 

út samtímis. Höfundurinn 

hlaut Bókmenntaverðlaun 

Norðurlandaráðs fyrir þá 

síðarnefndu.

100 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-50-6

Hjaltlandsljóð
Þýð.: Aðalsteinn Ásberg 

Sigurðsson

Veglegt tvímála safn ljóða 

eftir samtímaskáld frá Hjalt-

landseyjum. Mállýskan þar 

á rætur að rekja til norræns 

tungumáls sem nú er glatað, 

en lifir þó í örnefnum og 

stöku orðasamböndum á eyj-

unum fyrir norðan Skotland. 

Í eftirmála skrifar þýðandinn 

um bókmenntir Hjaltlend-

inga.

205 bls.

Dimma ehf.

ISBN 978-9935-401-19-9

Leiðb.verð: 4.999 kr.

Hugsjór
Jóhann Hjálmarsson

Jóhann Hjálmarsson hefur í 

áranna rás ort ljóð og þýtt. 

Bækur hans skipta orðið tug-

um og hafa ljóð hans og þýð-

ingar auðgað huga margra 

lesenda. „Ljóðin eru unnin 

af natni og aðdáunarverðri 

fagmennsku … Vel heppnuð 

og fagmannlega unnin ljóða-

bók.“ – ÞHS/Fréttablaðið

77 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-276-7 

Óbundin

Kuðungasafnið
Óskar Árni Óskarsson

Kuðungarnir í safni Óskars 

Árna hljóma eins og kliður 

þorpsbúa sem hafa komið 

saman á torginu til að ræða 

það sem gleymdist að ræða 

síðast. Óskar Árni hefur sent 

frá sér fjölda ljóðabóka og 

þýðinga, og er sannur meist-

ari smáprósans.

60 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423764 Kilja 

Laufin, trén og 
vindarnir
Ljóðaúrval

Jón Óskar

Myndir: Kristján Davíðsson

Formáli: Sigurður Ingólfsson

Gullfalleg útgáfa á úrvali 

ljóða eins af formbyltingar-

mönnum ljóðsins á Íslandi 

með blekmyndum eftir Krist-

ján Davíðsson og formála 

eftir Sigurð Ingólfsson.

95 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3282-4 

Óbundin

Lán í óláni
Hjálmar Freysteinsson

Hér slær Hjálmar læknir á 

léttu nóturnar og útkoman 

er vægast sagt bráðfyndin. 

Vísurnar eru gjarnan tengdar 

atburðum og umræðuefnum 

í samfélaginu og þá bent á 

spaugilegan flöt málanna til 

að gera tilveruna agnarlítið 

skemmtilegri.

78 bls.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-19-4

Leiðb.verð: 2.480 kr.

Leitin að upptökum 
Orinoco
Ari Trausti Guðmundsson
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Í þessari óvenjulegu ljóðabók 

býður skáldið lesandanum 

í langferð með manni sem 

tíminn hefur smám saman 

molað undan það sem hann 

þekkir best og er honum 

kærast. Haldið er í siglingu 

yfir hálfan heiminn til að láta 

gamlan draum rætast: að 

leita upptaka fljótsins mikla 

– Orinoco.

78 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-48-3 Kilja 

Litlir sopar
Huldar Breiðfjörð

Hér er kíkt á glugga í Reykja-

vík og mannlífið skoðað frá 

óvæntu sjónarhorni. Opn-

aðar eru flöskur, óteljandi 

flöskur, og flotið á korktappa 

í átt að landi brossins. Bókin 

geymir 27 athugasemdir, 

nokkur ljóð og litla sopa.

78 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423849 Kilja 

Ljóðasafn og sagna
1972–2012

Pjetur Hafstein Lárusson

Úrval ljóða og smásagna 

Pjet urs Hafsteins Lár ussonar 

frá 40 ára höfundarferli. 

Fyrsta bók hans, ljóðabókin 

Leit að línum, kom út árið 

1972. Síðan hefur hann sent 

frá sér allmargar bækur með 

frumortum ljóðum, fáein 

þýðingarsöfn og eitt smá-

sagna safn, auk nokkurra rita 

handan skáldskapar.

167 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-89-3

Leiðb.verð: 2.990 kr. Kilja

Ljóðorkulind
Sigurður Pálsson

Ljóðorkulind er þriðja ljóð-

orkubókin, hinar fyrri eru 

Ljóðorkusvið (2006) og Ljóð-

orkuþörf (2009). Þessar þrjár 

ljóðabækur mynda ein-

staka hljómkviðu. Þótt form 

ljóðanna sé margbreytilegt 

er kjarninn ætíð sá sami, þar 

fer saman galsafengin sýn á 

umhverfi og mann og undur-

samleg fagurfræði.

76 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-303-0

Macbeth
William Shakespeare

Þýð.: Þórarinn Eldjárn

Eitt magnaðasta leikrit heims-

bókmenntanna, harmleikur 

sem jafnan er talinn meðal 

blóðugustu og áhrifaríkustu 

verka Shakespeares. Gamalt 

og þó síungt meistaraverk 

um mannlegan breyskleika, 

metorðagirnd, ótta, grimmd 

og hatur, nú í nýrri þýðingu 

Þórarins Eldjárns.

130 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2204-0 Kilja 

Megas
Textar 1966-2011

Magnús Þór Jónsson

Hér er kominn obbinn af 

söngtextum Megasar sem 

ortir voru á árabilinu 1966–

2011. Margir textanna hafa 

aldrei birst áður en aðrir hafa 

aflað honum skáldfrægðar. Í 

bókinni er fjöldi ljósmynda af 

meistaranum og veröld hans 

og síðast en ekki síst prýða 

bókina myndskreytingar sem 

hann gerði sérstaklega fyrir 

útgáfuna. Bókin fæst með 

fjórum mismunandi kápum.

736 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-269-9

Nýr dagur
Þórarinn Hannesson

Hugþekk ljóð um lífið og 

tilveruna – ástina, börnin 

og náttúruna eftir forstöðu-

mann Ljóðasafns Íslands á 

Siglufirði.

80 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-012-8 Kilja 
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Ópera sálarinnar
Sigfríð Þórisdóttir

Ævisaga í ljóðum. Einnig er 

bókin til á ensku, Opera of 

the soul, sem væri tilvalin sem 

gjöf til erlendra vina. Bókin 

hefur fengið frábæra dóma í 

Edinborg.

72 bls.

Sigfríð Þórisdóttir

ISBN 978997972184-0

Leiðb.verð: 1.999 kr. Kilja

Rómantískt 
andrúmsloft
Bragi Ólafsson

Heillandi ljóðabók, fyndin 

og ögrandi. „Enn og aftur er 

Bragi … kominn fram á sjón-

arsviðið með frábært verk. 

Djúphugulan texta og hressi-

lega vakningu fyrir lífinu í 

öllum sínum stórkostlega en 

líka fánýta margbreytileika.“ – 

FBI/Víðsjá

75 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3270-1 

Óbundin

Sjálfsmyndir
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson

Margslungin og fimlega 

fléttuð ljóð úr smiðju þessa 

fjölhæfa skálds, einlæg, opin-

ská og gamansöm í senn. 

Fágað og heilsteypt verk.

84 bls.

Dimma ehf.

ISBN 978-9935-401-20-5

Leiðb.verð: 3.999 kr.

Skírnismál helgileikar 
handrit
ritual – script for bairns

Guðrún Kristín Magnúsdóttir

Fornt helgiljóð um tilgang 

mannlífs. Tillögur að upp-

setningu helgileika. Skýring-

ar á táknmáli og launsögn 

goðsagna, ægidýpt og feg-

urð. SKÍRNISMÁL helgileikar 

eru á íslenzku og á ensku í 

einni og sömu bókinni.

67 bls.

Freyjukettir, Norræn 

menning

Dreifing: Netverslun amazon, 

eða odsmal@mmedia.is

ISBN 9789935409836 Kilja 

Aðeins prentkostnaður

Skrifað í stein
Kjell Espmark

Þýð.: Njörður P. Njarðvík

Kjell Espmark (f. 1930) er 

höfundur 38 bóka, jafnt 

skáldverka sem fræðirita. Hér 

er birt úrval úr ljóðabókum 

hans en árið 2010 kom út á 

íslensku ljóðabókin Vetrar-

braut í heild sinni og hlaut 

mikið lof. Njörður P. Njarðvík 

var tilnefndur til Íslensku 

þýðingaverðlaunanna fyrir 

þýðingu sína á bókinni.

148 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-47-6

Steingerð vængjapör
Tor Ulven

Þýð.: Magnús Sigurðsson

Steingerð vængjapör geymir 

tvímála þýðingaúrval á 

ljóðum þessa norska skálds 

ásamt ítarlegum eftirmála. 

Frá ótímabæru andláti Ulvens 

(1953–1995) hefur hróður 

hans borist æ víðar. Bók þessi 

er fyrsta heildstæða útgáfa 

verka hans á íslensku.

360 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-62-9 Kilja 

Strandir
Gerður Kristný

Gerður Kristný hefur um ára-

bil vakið athygli fyrir ljóð sín, 

meitluð, djúp og beinskeytt. 

Strandir er fimmta ljóðabók 

hennar en fyrir þá síðustu, 
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Blóðhófni, hlaut hún Íslensku 

bókmenntaverðlaunin og til-

nefningu til Bókmenntaverð-

launa Norðurlandaráðs.

86 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3311-1

Svo mjúkt er grasið
Ása Ketilsdóttir

Ása Ketilsdóttir er þekkt 

kvæðakona. Hún yrkir í hefð-

bundnum stíl, oft um fólkið 

í kringum sig, náttúruna 

og æskuslóðirnar í Aðaldal. 

Ljóðin einkennast af liprum 

stíl og næmri tilfinningu fyrir 

íslenskri náttúru og ljóða-

hefð.

64 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-063-7 Kilja 

Teikn
Guðrún Hannesdóttir

Tilfinningin í ljóðum Guðrún-

ar er ávallt skörp, stundum 

alvöruþrungin en þó oftar 

kímin. Þetta er þriðja ljóða-

bók hennar og hefur hún 

hlotið frábæra dóma gagn-

rýnenda og fékk árið 2007 

Ljóðstaf Jóns úr Vör.

62 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-058-3 Kilja 

Tuttugu þúsund flóð
Þorlákur Karlsson

Myndir: Soffía Sæmundsdóttir

Barátta veiðimanns við 

laxinn í Ölfusá er myndræn 

og spennandi. Hún heldur 

ungum manni föngnum og 

mynd hennar lifir enn tutt-

ugu þúsund flóðum síðar. 

Saman við lifir minningin um 

frændann sem trúir á Þuríði 

formann, sandlúku í eilífð-

inni og net sem lögð eru fyrir 

kaupakonu, svo hárfín að 

hún finnur ekki fyrir því. Lista-

konan Soffía Sæmundsdóttir 

hefur hér klætt ljóð Þorláks í 

listrænan búning.

84 bls.

Útgáfufélagið Sæmundur

ISBN 978-9935-9014-7-7

Leiðb.verð: 5.990 kr.

Vegurinn um 
Dimmuheiði
Kristian Guttesen

Vegurinn um Dimmuheiði er 

sjöunda ljóðabók höfundar, 

en meðal fyrri bóka eru Lit-

brigðamygla frá árinu 2005 

og Glæpaljóð frá árinu 2007.

Kristian hefur frá tvítugs-

aldri birt sögur og ljóð í 

tímaritum og dagblöðum á 

Norðurlöndum. Verk hans 

hafa verið þýdd á albönsku, 

dönsku, ensku, frönsku, 

norsku og spænsku. Í Veg-

inum um Dimmuheiði eru 

tuttugu og tvö frumort og 

eitt þýtt ljóð.

62 bls.

Deus

ISBN 978-9979-9823-1-9

Leiðb.verð: 2.499 kr. Kilja

Vísnagátur
Páll Jónasson

Í þessari bráðsnjöllu bók eru 

120 vísnagátur sem margir 

munu vafalaust spreyta sig 

á. Margar af þrautunum eru 

hreinasta snilld og því ætti 

engum að leiðast sem tekur 

sér þessa bók í hönd.

64 bls.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-11-8

Leiðb.verð: 2.280 kr.

Þar sem vindarnir 
hvílast og fleiri 
einlæg ljóð
Dagur Hjartarson

Þessi fyrsta bók höfundar 

hlaut Bókmenntaverðlaun 

Tómasar Guðmundssonar í 

ár. Lágstemmd, afslöppuð og 

áreynslulaus ljóð, sem ein-

kennast af tærleika, bjartsýni 

og ást … en líka lúmskum 

trega og óvæntum sársauka. 

Nýtt skáld er mætt til leiks.

34 bls.

Bjartur

ISBN 978-9935-423-80-1 Kilja



102

B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2

Endurútgáfur 

«««« ÍSLENSKARÍÍÍÍÍSSSSSLLLLLEEEEENNNNNSSSSSKKKKKAAAAARRRRR »»»»

Afleggjarinn
Auður Ava Ólafsdóttir

Ungur maður fer út í heim 

þar sem hann tekst á við 

framandi aðstæður og óvænt 

föðurhlutverk. Sagan hlaut 

Menningarverðlaun DV 2008 

og Fjöruverðlaunin, auk þess 

að raka að sér glimrandi rit-

dómum. Metsölubók í Frakk-

landi og á Spáni.

272 bls.

Bjartur

ISBN 9789935423672 Kilja 

Allt með kossi vekur
Guðrún Eva Mínervudóttir

Myndir: Sunna Sigurðardóttir

Guðrún Eva Mínervudóttir 

hlaut Íslensku bókmennta-

verðlaunin 2011 fyrir þessa 

kraftmiklu og hugmyndaríku 

skáldsögu. Hér er ‚sprengi-

kraftur sjálfrar náttúrunnar 

fangaður‘ í einstaklega ævin-

týralegri frásögn um leitina 

að sannleikanum og því sem 

öllu skiptir í lífi hvers og eins. 

Allt með kossi vekur er sjötta 

skáldsaga Guðrúnar Evu.

353 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-248-4 Kilja 

Angantýr
Elín Thorarensen

„Þú mátt engum lána hana 

því það er engum að treysta.“ 

Hér segir Elín Thorarensen af 

ástarsambandi sínu við Jó-

hann Jónsson skáld snemma 

á 20. öld. Ýmsir höfðu van-

þóknun á sambandi þeirra og 

reyndu að hindra að sagan 

væri lesin. Í söguna fléttast 

lýsingar á þjóðlífinu í Reykja-

vík og mörgum af helstu lista-

mönnum þess tíma. Einnig 

ber að líta ævintýri Jóhanns 

sem hvergi hafa áður birst.

128 bls.

Lesstofan

ISBN 978-9979-72-159-8 Kilja 

Arnaldur 
– endurútgáfur
Dauðarósir

Röddin

Synir duftsins

Arnaldur Indriðason

Unnendur glæpasagna fá 

aldrei nóg af bókum Arnaldar 

Indriðasonar og þær eldri eru 

endurprentaðar eftir þörfum. 

Nú hafa nokkrar þeirra verið 

gefnar út í nýjum og spenn-

andi búningi og má búast við 

fleiri titlum síðar. Nýútgefnar 

eru tvær elstu bækurnar, 

Synir duftsins og Dauðarósir, 

ásamt Röddinni og bók síð-

asta árs, Einvíginu.

255/330/291 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2167-8/-2-

2168-5/-2-2166-1 Kiljur 
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Atómstöðin
Halldór Laxness

Norðanstúlkan Ugla kemur í 

höfuðstaðinn til þess að læra 

á orgel. Þar mæta henni ólíkir 

heimar: borgaralegt þing-

mannsheimilið þar sem hún 

er í vist og litskrúðugt mann-

lífið í húsi organistans. Ein 

umdeildasta skáldsaga Hall-

dórs Laxness, beitt og róttæk 

en um leið heimspekileg og 

fyndin, og sögupersónurnar 

einstaklega eftirminnilegar.

282 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2162-3

Baráttan um brauðið
Tryggvi Emilsson

Annað bindi endurminninga 

Tryggva sem hefst árið 1920 

og fylgir honum fram yfir 

stríð. Áhrifamikið framhald 

af Fátæku fólki. Íslensk klassík 

Forlagsins.

480 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-573-7 Kilja 

Basil fursti 1. hefti
Eitraðir demantar

Niels Gustav Meyn (Óþekktur 

höfundur)

Út eru komin 6 hefti af hinum 

gamalkunnu og spennandi 

ævintýrum Basil fursta og 

hans trúfasta þjóns Sam Fox-

trot. Einnig í rafbókum.

 Hafið þér lesið Basil fursta?

80 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-18-2

Leiðb.verð: 950 kr.

Benjamín dúfa
Friðrik Erlingsson

Sígild verðlaunsaga Friðriks 

Erlingssonar loksins fáanleg 

aftur.

134 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-19-8

Bernskubók
Sigurður Pálsson

Í Bernskubók lýsir Sigurður 

Pálsson leiðinni til þroska, 

hvernig skilningarvitin 

vakna, hvernig barnið nemur 

og skynjar umhverfi sitt, 

fjölskyldu og sveitunga, 

náttúruna og tungumálið. 

Frásögnin einkennist af virð-

ingu fyrir því sem lífsandann 

dregur. Bernskubók kallast á 

við Minnisbók Sigurðar sem 

hlaut Íslensku bókmennta-

verðlaunin 2007.

287 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-264-4 Kilja 
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Brakið
Yrsa Sigurðardóttir

Mannlaus snekkja siglir inn í 

Reykjavíkurhöfn. Sjö manns 

er saknað og Þóra Guð-

mundsdóttir lögmaður rann-

sakar hvaða óhugnanlegu at-

burðir áttu sér stað um borð. 

Brakið var mest selda bókin 

á Íslandi 2011 og hlaut auk 

þess Gaddakylfuna, verðlaun 

Glæpafélags Vestfjarða.

428 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-14-3 Kilja 

Dauðinn í Dumbshafi
Íshafsskipalestirnar frá 

Hvalfirði og sjóhernaður í 

Norður-Íshafi 1940-1943

Magnús Þór Hafsteinsson

Nú er þessi einstaka bók 

fáanleg í kilju. Saga mikilla 

mannrauna og hetjudáða. 

„Þetta er mögnuð saga og 

lesturinn tekur á mann,“ sagði 

Kolbrún Bergþórsdóttir í Kilj-

unni og vafalítið eru margir 

henni sammála.

520 bls.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-10-1

Leiðb.verð: 3.980 kr. Kilja

Einvígið
Arnaldur Indriðason

Sumarið 1972 er Reykjavík 

í uppnámi, heimsmeistara-

einvígið í skák er að hefjast 

og bærinn fullur af útlend-

ingum. Meðan hæst stendur 

fer saklaus unglingur í bíó og 

verður fyrir fólskulegri árás. 

Grípandi frásögn af hörmu-

legri mannfórn. 

 – „Glæpasögur 

gerast ekki betri.“ SG/Morgun-

blaðið

317 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2163-0 Kilja 

Endurminningar 
Kristín Dahlstedt
Hafliði Jónsson

Endurminningar Kristínar Da-

hlstedt, veitingakonu, komu 

fyrst út 1961 og vöktu mikla 

athygli.

 Saga Kristínar er nú talin 

í flokki merkustu ævisagna 

kvenna, sem komið hafa út 

hérlendis, enda brautryðj-

andi um margt á fyrri hluta 

síðustu aldar. Hún stundaði 

sjálfstæðan veitingarekstur í 

hálfa öld, ekki síst við Lauga-

veginn í Reykjavík og oftast 

undir Fjallkonunafninu.

Einnig í rafbók.

246 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-38-0

Leiðb.verð: 3.900 kr.

Feigð
Stefán Máni

Lögreglumaðurinn Hörður 

Grímsson, sem lifað hefur af 

sjávarháska og snjóflóð en 

losnar ekki við drauga for-

tíðarinnar, bíður í ómerktum 

bíl fyrir utan Litla-Hraun 

eftir undirheimahrottanum 

Símoni Erni Rekoja. Þeir eiga 

óuppgerðar sakir … Kynngi-

mögnuð saga, full af krafti, 

kynjum og spennu. Stefán 

Máni hefur skrifað magnaðar 

spennusögur sem hafa verið 

gefnar út á nokkrum tungu-

málum.

523 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-245-3 Kilja 

Ferðin til stjarnanna
Ingi Vítalín (Kristmann 

Guðmundsson)

Miðaldra framhaldsskóla-

kennari er numinn brott 

af framandi verum. Í föru-

neyti þeirra ferðast hann um 

víðáttur geimsins og fylgist 

með lífi á öðrum hnöttum á 

leið sinni til plánetunnar Laí. 

Ferðin til stjarnanna er ein 

fyrsta íslenska vísindaskáld-

sagan. Ármann Jakobsson 

ritar formála.

256 bls.

Lesstofan

ISBN 978-9935-9089-4-0 Kilja 
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Félagsfræði menntunar
Gestur Guðmundsson

Í þessari bók eru helstu 

félagsfræðikenningar um 

uppeldi og menntun kynntar 

á gagnrýninn hátt og megin-

drættir í þróun félagsfræði 

menntunar raktir í sögulegu 

samhengi. Bókin er skrifuð 

handa þeim sem fást við upp-

eldisstörf og menntavísindi 

og sem kennslubók bæði í 

upphafi háskólanáms og á 

meistarastigi. 2. útgáfa.

234 bls.

Skrudda

ISBN 9789979655-82-4

Leiðb.verð: 4.490 kr. Kilja

Gæludýrin
Bragi Ólafsson

Emil er í alvarlegri klípu inni 

á sínu eigin heimili. Hvernig 

getur hann komist úr henni? 

Tilnefnd til Íslensku bók-

menntaverðlaunanna 2001. 

„Ein albesta skáldsaga sem 

skrifuð hefur verið á Íslandi í 

fjöldamörg ár.“ – ÞH/Morgun-

blaðið

250 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3263-3 Kilja 

Hjarta mannsins
Jón Kalman Stefánsson

Í gamalli arabískri læknisbók 

segir að hjarta mannsins 

skiptist í tvö hólf, annað heitir 

hamingja, hitt örvænting.

Sjálfstætt framhald bók-

anna Himnaríki og helvíti 

(2007) og Harmur englanna 

(2009). Tilnefnd til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna og 

ein af bestu bókum ársins að 

mati bóksala.

439 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423528 Kilja 

Dýraríki Íslands
teiknað af

Benedikt Gröndal 
á árunum 1874 – 1905

ásamt formála og tegundaskrá höfundar

Steindór Steindórsson frá Hlöðum ritar eftirmála

Viðhafnarútgáfa þessi er gerð til þess að minnast
150 ára afmælis höfundarins 6. október 1976

Þann 6. október 1976 minntumst við 150 ára 

afmælis náttúrufræðingsins og snillingsins  

Benedikts Gröndal og gáfum út þetta höfuðverk 

hans í 1500 tölusettum og árituðum eintökum. 

Hinn þjóðkunni náttúrufræðingur og skólameistari, 

Steindór Steindórsson frá Hlöðum, 

ritaði eftirmála um ævi og störf Benedikts, 

sem einnig er á ensku í bókinni.

Það talar sínu máli um glæsileik og gildi verksins, 

að Vigdís Finnbogadóttir forseti  

valdi það sem gjöf til erlendra þjóðhöfðingja.

Meginupplag bókarinnar var fyrir löngu  

uppselt en nýlega fundust prentarkir  

síðustu 40 eintakanna. 

Þau hafa verið bundin inn og almenningi  

gefst nú kostur á að eignast þau.

Verð hvers eintaks er kr. 49.500,-

Bókin er seld beint af forlagi.

Nánari upplýsingar í síma 898 6658 

og á netfanginu ornogorlygur@simnet.is  

ÖRN OG           ÖRLYGUR
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Hvenær gerðist það?
Atburðir og ártöl í 

Íslandssögu

Jón R. Hjálmarsson

Hér má lesa um fjölmarga 

stóra og smáa atburði Ís-

landssögunnar í tímaröð, 

allt frá því að Íslands er fyrst 

getið í heimildum og til ársins 

2011. Uppflettibók til fróð-

leiks og skemmtunar fyrir alla 

aldurshópa því hér er hægt 

að kynna sér sögu lands og 

þjóðar í hnotskurn.

94 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2169-2

Íslenskur aðall
Þórbergur Þórðarson

Grátbrosleg ævintýri Þór-

bergs og félaga hans sum-

arið 1912 sem hafa skemmt 

íslenskum lesendum í meira 

en sjötíu ár. Íslensk klassík 

Forlagsins.

270 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-566-9 Kilja 

Jarðlag í tímanum
Minningamyndir úr 

barnæsku

Hannes Pétursson

„Bækur verða vart betri en 

þessi“, skrifaði Einar Falur í 

Morgunblaðið þegar bók 

Hannesar kom út í fyrra. Hún 

hlaut einnig Bókmenntaverð-

laun starfsfólks bókaverslana.

 Þessi magnaða minninga-

bók Hannesar skálds er nú 

fáanleg í kilju. hann er ein-

stakur sögumaður, þekktur 

fyrir orðauðgi og stílfimi, og 

bregður upp trúverðugum 

og fallegum myndum sem 

víkja seint úr huga þess er les.

365 bls.

Bókaútgáfan Opna

ISBN 978-9935-10-052-8

Leiðb.verð: 2.990 kr. Kilja

Jarðnæði
Oddný Eir Ævarsdóttir

Ung kona ferðast með ást-

manni sínum og bróður í 

leit að rótfestu og húsnæði 

sem rúmar allt í senn: Ástar- 

og fjölskyldulíf, skrautlegt 

félagslíf, einveru og næði. 

Tilnefnd til Íslensku bók-

menntaverðlaunanna, hand-

hafi Fjöruverðlaunanna, ein 

af bestu bókum ársins að 

mati bóksala.

240 bls.

Bjartur

ISBN 9789935423580 Kilja 

Jójó
Steinunn Sigurðardóttir

Sjúklingur kveikir minningu 

í huga læknis. En hvaðan? 

Rómuð skáldsaga um ást og 

uppgjör, glæp og refsingu – 

og órannsakanlega vegi vin-

áttunnar. Tilnefnd til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna og 

Fjöruverðlaunanna. Ein af 

bestu bókum ársins að mati 

bóksala.

177 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423566 Kilja 

Jólin koma
Jóhannes úr Kötlum

Myndir: Tryggvi Magnússon

Vísur Jóhannesar úr Kötlum 

um jólasveinana, jólaköttinn 

og aðrar íslenskar vættir kom 

fyrst út 1932 og er löngu 

orðin ómissandi í aðdrag-

anda jólanna. Fyrir þessa há-

tíðarútgáfu, sem gefin er út 

í tilefni af áttatíu ára afmæli 

bókarinnar, voru teikningar 

Tryggva Magnússonar mynd-

aðar að nýju svo önnur eins 

gæði hafa aldrei sést. Bókin 

er jafnframt í stærra broti en 

áður og innbundin.

32 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3314-2
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Jón Oddur og 
Jón Bjarni
Meira af Jóni Oddi og Jóni 

Bjarna

Enn af Jóni Oddi og Jóni 

Bjarna

Guðrún Helgadóttir

Sögurnar um Jón Odd og Jón 

Bjarna eru með vinsælustu 

bókum sem komið hafa út 

hér á landi. Nú eru allar bæk-

urnar um bræðurna fáan-

legar í nýjum útgáfum.

103/93 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-1206-5/-2 

-1272-0

Konan við 1000°
Hallgrímur Helgason

Einstök saga valkyrjunnar 

Herbjargar sem lifað hefur 

tímana tvenna. Með iðandi 

húmor, innsæi og íróníu er 

henni fylgt úr íslensku fá-

sinni til stríðshrjáðrar Evrópu 

og enn lengra áður en hún 

snýr aftur til að segja þá sögu 

sem engu eirir. „Mögnuð 

skáldsaga um einhverja eftir-

minnilegustu persónu sem 

íslenskar bókmenntir hafa 

alið.“ – FB/Fréttablaðið

480 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-246-0 Kilja 

Málverkið
Ólafur Jóhann Ólafsson

Grípandi örlagasaga um 

tvær ólíkar konur, íslensku 

listakonuna Kristínu og ensku 

frúna Alice, sem kynnast á Ít-

alíu í heimsstyrjöldinni miðri. 

„Eftirminnileg saga, svo vel 

unnin og fallega saman sett 

að það er hreinlega aðdáun-

arvert.“ – ÞHS/Fréttablaðið

324 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2158-6 Kilja 

Móti hækkandi sól
Lærðu að virkja kraft vonar 

og heppni í lífi þínu

Árelía Eydís Guðmundsdóttir

Hér eru settar fram kenningar 

um áhrif vonar og heppni 

og vísað á leiðir til að rækta 

sjálfan sig. Höfundur bendir á 

að við séum okkar eigið fyrir-

tæki sem við þurfum að reka 

af kostgæfni. Bókin kom fyrst 

út 2005 og er nú endurútgef-

in vegna mikillar eftirspurnar.

122 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-056-9 Kilja 

Myrknætti
Ragnar Jónasson

Illa útleikið lík finnst á af-

skekktum stað í Skagafirði. 

Ung nepölsk kona bíður 

dauða síns, lokuð inni í myrkri 

á óþekktum stað á Íslandi. 

Saman fléttast þessir þræðir í 

spennuþrungna frásögn þar 

sem ekkert er sem sýnist.

280 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-15-0 Kilja 

Ómunatíð
Saga um geðveiki

Styrmir Gunnarsson

Ómunatíð er saga Styrmis 

Gunnarssonar um sjúkdóms-

baráttu eiginkonu hans og 

þau áhrif sem veikindin hafa 

haft á líf fjölskyldu þeirra í 

meira en fjóra áratugi. Styrm-

ir fjallar einnig um ólíkar 

aðferðir í geðlækningum og 

afleiðingar veikindanna fyrir 

þá sem næst standa, ekki síst 

börn geðsjúks foreldris.

216 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-18-1 Kilja 
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Rigning í nóvember
Auður Ava Ólafsdóttir

Kona fer í ferðalag austur 

á land eftir að maðurinn 

hennar yfirgefur hana vegna 

annarrar konu. Með í för er 

fimm ára heyrnarlaus sonur 

vinkonu hennar en tilgangur 

ferðarinnar er að finna stað 

fyrir sumarbústað sem hún 

hefur unnið í happdrætti.

326 bls.

Bjartur

ISBN 9789935423665 Kilja 

Skáldsaga um Jón & 
hans rituðu bréf til 
barnshafandi konu 
sinnar þá hann dvaldi 
í helli yfir vetur & 
undirbjó komu hennar 
& nýrra tíma
Ófeigur Sigurðsson

Einstæð saga um eldklerk-

inn Jón Steingrímsson sem 

ungan mann þegar hann 

bjó í helli við Reynisfjöru og 

skrifaði konu sinni bréf um 

allt það ótrúlega sem á daga 

hans dreif. „Tvímælalaust ein 

besta skáldsaga ársins.“ – FB/

Fréttablaðið

216 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3259-6 Kilja 

Stafakarlarnir
Bergljót Arnalds

Myndir: Frédéric Boullet

Stafakarlarnir er ein vinsæl-

asta barnabók sem gefin 

hefur verið út hér á landi og 

hefur hjálpað þúsundum 

barna að læra að lesa. Þessari 

nýju útgáfu á bókinni fylgir 

geisladiskur með Stafakarla-

lögunum.

45 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-257-6

Stóra garðabókin
Alfræði garðeigandans

Ritstj.: Ágúst H. Bjarnason

Þessi einstaka og fróðlega 

bók um gróður og garða er 

loks fáanleg á ný. Þetta er 

sannkallað alfræðirit sem 

nýtist árið um kring. Áhersla 

er lögð á að sýna rétt hand-

brögð og kenna einföld en 

nauðsynleg tækniatriði. Ágúst 

H. Bjarnason ritstýrði verkinu 

og fékk til liðs við sig þrjátíu 

sérfræðinga um hin ýmsu svið 

garðræktar og gróðurs. Nærri 

3000 litmyndir prýða bókina.

542 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-565-2

Svar við bréfi Helgu
Bergsveinn Birgisson

Aldraður bóndi skrifar bréf 

til ástkonunnar sem honum 

bauðst að fylgja til borgar-

innar forðum tíð. Gerði hann 

rétt í að taka sveitina fram 

yfir kærleikann? Ný útgáfa af 

metsölubók Bergsveins Birg-

issonar, í tilefni af leikgerð 

Borgarleikhússins á sögunni.

106 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423689 Kilja 

Háskóli Íslands   Háskólatorgi   S. 570 0777  -  Háskólinn í Reykjavík   Sólinni   Nauthólsvík   S. 599 6469   boksala@boksala.is   
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Svartur á leik
Stefán Máni

Saga sem þótti marka 

tímamót í íslenskri spennu-

sagnaritun og hefur nú verið 

kvikmynduð. Stefán Máni 

dregur upp trúverðuga mynd 

af undirheimum Reykjavíkur 

og hraði og spenna eru í 

fyrirrúmi. Fléttan er óvænt og 

margbrotin og það er engin 

leið að leggja bókina frá sér.

548 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-236-1 Kilja 

Tómas Jónsson 
Metsölubók
Guðbergur Bergsson

Þegar Tómas Jónsson Met-

sölubók kom út árið 1966 

vakti hún strax mikið umtal, 

hneykslun og aðdáun og 

seldist upp, stóð undir nafni. 

Aldrei hafði áður komið út 

slík bók hér á landi. Í bók-

inni allri er sprengikraftur 

nýsköpunarinnar og með 

árunum hefur bókin öðlast 

sinn sess í íslenskum bók-

menntum: Tómas Jónsson, 

meistaraverk. Íslensk klassík 

Forlagsins.

470 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-576-8 Kilja 

Upphækkuð jörð
Auður Ava Ólafsdóttir

Ágústína býr í turnherbergi 

við gúlpandi haf, þar sem 

tunglið er ískyggilega ná-

lægt og Fjallið eina að baki. 

Hún skýtur fugla og ræktar 

villigróður í beinum röðum. 

Fyrsta skáldsaga Auðar Övu 

Ólafsdóttur.

122 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423658 Kilja 

Uppkomin börn 
alkóhólista
Að losna úr fjötrum fortíðar

Árni Þór Hilmarsson

Hér er farið yfir hvaða áhrif 

alkóhólismi foreldra hefur 

á æsku og þroska barna og 

hvernig sjúkdómurinn mótar 

líf þeirra og störf á fullorðins-

árum.

110 bls.

Almenna bókafélagið. 

(BF-útgáfa)

ISBN 978-9935-426-34-5

Vögguvísa
brot úr ævintýri

Elías Mar

Vögguvísa kom fyrst út árið 

1950 og er hún jafnan talin 

ein fyrsta Reykjavíkursagan. 

Hún er einnig sú fyrsta sem 

gerir unglingamenningu eft-

irstríðsáranna að viðfangsefni 

sínu, en Bambínó, aðalper-

sóna sögunnar, lifir og hrær-

ist í bandarískri fjölda- og 

neyslumenningu. Höfundur 

rannsakaði tungutak reyk-

vískra unglinga og safnaði 

saman helstu slangurorðum 

og orðasamböndum úr máli 

þeirra. Safnið birtist í fyrsta 

sinn í heilu lagi á prenti í 

þessari útgáfu.

160 bls.

Lesstofan

ISBN 978-9935-9089-0-2 Kilja 

Æfingin skapar 
meistarann
Leikskóli fyrir stelpur og 

stráka

Margrét Pála Ólafsdóttir

Hér rekur Margrét Pála 

reynslu sína á fyrsta starfsári 

leikskólans Hjalla í Hafnarfirði 

og rökstyður kenningar sínar 

um hvers vegna hún telji 

best að kenna stúlkum og 

drengjum ekki saman, hvers 

vegna hún telji leikefni betra 

en leikföng og hvers vegna 

agi sé börnum nauðsynlegur, 

svo eitthvað sé nefnt. Bókin 

markaði spor í sögu upp-

eldis- og skólamála á Íslandi 

og á ennþá brýnt erindi við 

uppalendur og áhugafólk um 

skólamál.

122 bls.

Almenna bókafélagið. 

(BF-útgáfa)

ISBN 978-9935-426-35-2
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Albert
Ole Lund Kirkegaard

Þýð.: Þorvaldur Kristinsson

Albert er óborganlegur 

prakkari og sagan um hann 

fjörug og spennandi. Albert 

er ein af sígildum skemmti-

sögum Ole Lund Kirkegaard 

sem hefur verið ófáanleg um 

árabil.

164 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-252-1

Einar Áskell
Einar Áskell og Milla

Hvað varð um Einar 

ærslabelg?

Gunilla Bergström

Þýð.: Sigrún Árnadóttir

Tvær sígildar bækur um Einar 

Áskel og Millu loksins fáan-

legar að nýju.

32 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3249-7/-3-

3250-3

Ferð höfundarins
Christopher Vogler

Þýð.: Sigurgeir Orri 

Sigurgeirsson

Þessi bók hefur farið sigurför 

um heiminn meðal áhuga-

manna um kvikmyndir en 

þar tekur höfundurinn Chri-

stopher Vogler saman hinar 

víðfrægu kenningar goð-

sagnafræðingsins Joseph 

Campbells um sagnagerð. 

Hér gerir Vogler grein fyrir 

því hvernig allar sögur fylgja 

hefð og fyrirmyndum goð-

sagna og útskýrir hvernig 

söguþræðir og persónugerð 

stærstu kvikmynda allra 

tíma hafa fylgt meginreglum 

þeirra.

382 bls.

Almenna bókafélagið. 

(BF-útgáfa)

ISBN 978-9935-426-28-4

Frönsk svíta
Irène Némirovsky

Þýð.: Friðrik Rafnsson

Frönsk svíta vakti gífurlega 

athygli þegar hún kom út í 

Frakklandi 2004, enda ein-

staklega mögnuð og ljúfsár 

lýsing á upplausn samfélags 

og hvernig lágkúra fólks og 

göfuglyndi afhjúpast við 

þær aðstæður, óháð stétt 

og stöðu. Þetta meistaraverk 

hefur komið út á fjölmörgum 

tungumálum og notið gríð-

arlegra vinsælda. Höfundur 

bókarinnar, hin franska Irène 

Némirovsky, lést í Auschwitz 

árið 1942. Handritið komst 

ekki í hendur útgefanda fyrr 

en rúmum sextíu árum síðar.

415 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-242-2 Kilja 
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Hobbitinn
Þýð.: Þorsteinn Thorarensen

Hér segir frá óvæntu ævin-

týri Bagga. Og frammistaða 

hans var sannarlega ekki 

fyrirsjáanleg …

Bilbó Baggi var fullkom-

lega sáttur við fábrotið lífið 

í holu sinni. Þessi heimakæri 

Hobbiti yfirgaf helst ekki hí-

býli sín í Bagga-botni, ef nóg 

var að bíta og brenna. En dag 

nokkurn var knúið dyra og 

rólyndislífi hans raskað. Þar 

var kominn galdramaðurinn 

Gandalfur, í félagi við þrettán 

dverga. Vildu þeir fá Bilbó 

með sér í mikinn leiðangur 

og lét hann treglega tilleið-

ast. Endurheimta átti fjár-

sjóð sem hinn ógurlegi dreki, 

Smeyginn, rændi dverganna 

forðum; sannkallað gull í 

heljargreipum …

Hobbitinn, forleikurinn 

að Hringadróttinssögu, kom 

fyrst út árið 1937 og hefur 

síðan selst í milljónum ein-

taka. Sagan er tvímælalaust 

ein af ástsælustu og áhrifa-

mestu bókmenntum tuttug-

ustu aldar.

330 bls.

Sena

ISBN 978-9935-9104-0-0

Leiðb.verð: 4.900 kr.

Hugsaðu þér tölu
John Verdon

Þýð.: Nanna B. Þórsdóttir

Mögnuð og hrollvekjandi 

spennusaga í sérflokki. Dave 

Gurney fer að rannsaka 

nafnlaus bréf sem borist 

hafa gömlum félaga. Fyrr en 

varir situr hann fastur í neti 

manns sem virðist snjallari 

og illskeyttari en orð fá lýst 

– manns sem virðist sjá inn í 

huga hans …

407 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2164-7 Kilja 

Hungurleikarnir
Suzanne Collins

Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

Fyrsta bókin í Hungurleikaþrí-

leiknum sem sló rækilega í 

gegn á árinu.

375 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-297-2 Kilja 

Lögreglustjóri 
Napoleons
Joseph Fouché

Stefan Zweig

Þýð.: Magnús Magnússon

Saga Josephs Fouché, slátr-

arans frá Lyon, er markviss 

greining á ferli valdamikils 

stjórnmálamanns, refjum 

hans og undirferli, og spann-

ar tímabilið allt frá árdögum 

frönsku byltingarinnar í lok 

18. aldar til endiloka Napo-

leons keisara.

Stefan Zweig, höfundur 

þessarar bókar, var einn 

kunnasti rithöfundur Evrópu 

á fyrri helmingi 20. aldar. 

Saga Josephs Fouché kom 

fyrst út á íslensku árið 1944 í 

þýðingu Magnúsar Magnús-

sonar, ritstjóra Storms.

227 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-90-9

Leiðb.verð: 2.990 kr. Kilja

Martin Scorsese

„Ein allra

áhrifaríkasta

bók sem ég

hef  lesið.“

leikstjóri

„Ég vænti einskis.

Ég óttast ekkert.

Ég er frjáls.“

Nikos Kazantzakis
rithöfundur
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Óbærilegur léttleiki 
tilverunnar
Milan Kundera

Þýð.: Friðrik Rafnsson

Dag einn stendur þjónustu-

stúlkan Teresa í gættinni hjá 

Tómasi lækni í Prag og er 

komin til að vera. En fram-

haldið er ekki á þeirra valdi: 

Þau eru leiksoppar sögunnar 

rétt eins og heimalandið. 

Grátbrosleg og margslungin 

saga um ást, stjórnmál, heim-

speki, dauða og frelsið sem 

býr í draumum. Erlend klassík 

Forlagsins.

360 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-562-1 Kilja 

Síðasta góðmennið
A. J. Kazinski

Þýð.: Jón Hallur Stefánsson

Óvenjulegur danskur krimmi, 

sem bókaþáttur Opruh mælir 

eindregið með!

527 bls.

Bjartur

ISBN 9789935 423597 Kilja 

Stóra ævintýrabókin
Þetta eru fallegu, sígildu 

ævintýrin, sem öll börn hafa 

ánægju af: Hans heppni, 

Fallegi prinsinn og þjón-

arnir hans sex, Ferðakistan 

fljúgandi, Ljónið og músin, 

Galdranornin og töfrastafur-

inn, Aladdín og töfralampinn, 

Friðrik og Katrín, Andagull fer 

á konungsfund, Ísbjörninn 

og dvergarnir, Kiddarnir þrír, 

Hans og Gréta, Storkarnir, 

Kanínuauga, Tumi þumall, 

Litli óþekki hænuunginn, Þrír 

litlir grísir, Stígvélaði köttur-

inn, Börnin í skóginum, Jói 

og baunagrasið, Gullfuglinn, 

Hrokkinskinni, Dáfríður og 

dýrið ljóta og Litlu systkinin.

247 bls.

Bókaforlagið Bifröst

ISBN 978-9935-412-20-1

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Sögur Astridar 
Lindgren
Bróðir minn Ljónshjarta

Ronja ræningjadóttir

Astrid Lindgren

Þýð.: Þorleifur Hauksson

Tvær af sígildum sögum 

 Astridar Lindgren – ómiss-

andi í bókasafn hvers barns.

246/235 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3300-5/-3-

3299-2

Tinni
Dularfulla stjarnan

Svaðilför í Surtsey

Hergé

Þýð.: Loftur Guðmundsson

Í áttatíu ár hafa Tinni og fé-

lagar hans heillað lesendur 

um allan heim. Ævintýri Tinna 

eru nú endurútgefin í gömlu, 

góðu þýðingunni en nýju og 

handhægu broti. Safnaðu 

þeim öllum!

64 bls.

FORLAGIÐ

Iðunn

ISBN 978-9979-1-0508-4/-1-

0509-1
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Undraborgin
Eduardo Mendoza

Þýð.: Guðbergur Bergsson

Þegar Onofre Bouvíla kemur 

til Barcelona felst fyrsta starf 

hans í að dreifa flugritum fyrir 

stjórnleysingja. Þegar árin 

líða auðgast hann á glæpum 

en höndlar ekki hamingjuna. 

Saga hans er óður til lífsins 

í Barcelona, ofin furðum 

og blóði, grimmd og ást. Í 

heillandi veröld þessarar sí-

kviku borgar getur allt gerst. 

Erlend klassík Forlagsins.

464 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-569-0 Kilja 

Goðheimar 3

Veðmál Óðins
Peter Madsen

Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Á meðan Óðinn þvælist um 

Miðgarð í leit að hugrökkum 

bardagamönnum hrifsa 

bræður hans til sín völdin í 

Valhöll og snúa öllu á hvolf. 

Stórskemmtileg saga úr 

bókaflokknum um Goðheima 

sem farið hefur sigurför um 

heiminn í rúma þrjá áratugi.

56 bls.

FORLAGIÐ

Iðunn

ISBN 978-9979-1-0522-0

Veisla í farángrinum
Ernest Hemingway

Þýð.: Halldór Laxness

Fjörug og lifandi frásögn 

af Parísarárum höfundar, 

byggð á minnisbókum hans. 

Fjölmargir þekktir listamenn 

koma við sögu. Erlend klassík 

Forlagsins.

246 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-575-1 Kilja 

Þegar öllu er á botninn 
hvolft
Alan Bradley

Þýð.: Karl Emil Gunnarsson

Óvenjuleg og frumleg glæpa-

saga sem Samtök breskra 

glæpasagnahöfunda völdu 

sem „bestu frumraunina“. 

Flavia de Luce er aðeins ellefu 

ára en hún hefur óvenjulega 

hæfileika og enn óvenjulegri 

áhugamál … Geysivinsæl 

metsölubók víða um lönd.

352 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2165-4 Kilja 

Þú ert þinnar gæfu 
smiður!
Alex Rovira og Fernando Trias 

de Bes

Þýð.: Ellen Gunnarsdóttir

Hvers vegna eru sumir 

heppnari en aðrir? Hvernig 

fáum við gæfuna í lið með 

okkur í lífinu? Svarið er að 

finna í þessu heillandi ævin-

týri sem komið hefur út um 

allan heim og er gjarnan 

líkt við Alkemistann og Litla 

prinsinn.

139 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-17-4 Kilja

Allt um íslenska knattspyrnu

Ómissandi í sa
fnið

Ómiss
afnið

ssand
Ómiss

di í saí sa
nd



114

B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2

Listir og ljósmyndir

Aðventa á fjöllum
Advent im Hochland
Advent in the 
Highlands
Sigurjón Pétursson og Þóra 

Hrönn Njálsdóttir

Myndir: Sigurjón Pétusson

Þýð.: Helga Vollertsen og 

Sigurjón Pétusson

Gullfalleg ljósmyndabók 

með vísun í Aðventu Gunn-

ars Gunnarssonar sem 

byggir á ferðum Fjalla-Bensa. 

Myndirnar eru afrakstur níu 

vetrarferða Sigurjóns og Þóru 

Hrannar um sögusviðið á Mý-

vatnsöræfum.

Bókin kemur út á íslensku, 

ensku og þýsku.

112 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-031-6/-9935-

17-030-9/-9935-17-029-3

Equivocal
Katrín Elvarsdóttir

Í ljósmyndaröðinni Equivo-

cal segir Katrín Elvarsdóttir 

margar samhliða sögur. 

Heimilið er griðarstaður 

leyndardóma þar sem angur-

vær stemmning ríkir í hvers-

dagslegri en óraunverulegri 

kyrrð. Myndirnar eru teknar 

á Íslandi og Ítalíu, í Ungverja-

landi og Póllandi en virðast 

frá landi sem ljósmyndarinn 

hefur uppgötvað handan við 

forhengi raunveruleikans.

96 bls.

Crymogea

ISBN 978-9935-420-13-8

Leiðb.verð: 5.900 kr.

House Project
Fyrsta hús, annað hús, 

þriðja hús

Hreinn Friðfinnsson

Hreinn Friðfinnsson er einn 

helsti núlifandi listamaður 

Íslendinga. Eitt þekktasta 

verk hans er myndasyrpa af 

húsi sem hann byggði árið 

1974 eftir lýsingu Þórbergs 

Þórðarsonar á kofa sem Sól-

on í Slunkaríki ætlaði sér að 

reisa á Ísafirði; húsi þar sem 

allt sem var inni sneri út og 

það sem átti að vera úti sneri 

inn. Í tvígang hefur Hreinn 

síðan snúið þessu húsi við í 

nýjum verkum. Bókin rekur 

þróunarsögu allra verkanna. 

Útgáfan er unnin í samvinnu 

við Hafnarborg í Hafnarfirði.

96 bls.

Crymogea

ISBN 978-9935-420-22-0

Leiðb.verð: 4.990 kr.

Iceland in Motion
Olivier Grünewald og 

Bernadette Gilbertas

Þýð.: Flor Mechain

Stór og geysifalleg bók með 

glæsilegum landslagsmynd-

um eftir franska ljósmyndar-

ann Olivier Grünewald, sem 

fyrst sótti Ísland heim árið 

1978. Blaðamaðurinn Berna-

dette Gilbertas skrifaði text-

ann og tók viðtöl við ýmsa 

kunna Íslendinga um viðhorf 

þeirra til lands og náttúru. 

Frábær gjafabók sem sýnir 

Ísland í nýju ljósi.

256 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-556-0

Iceland in your pocket
Pálmi Bjarnason og Sigrún 

Kristjánsdóttir

Út er komin ljósmyndabók 

með einstökum ljósmyndum 

hjónanna Pálma Bjarnasonar 

og Sigrúnar Kristjánsdóttur. 

Bókin sem er á ensku hefur 

hlotið titilinn Iceland in your 

pocket og hefur að geyma 

ljósmyndir frá mörgum 

fallegum og minnistæðum 

stöðum á Íslandi. Eins og 

titillinn gefur til kynna þá 

er bókin lítil og fer afar vel 

í vasa og er því kærkomin 

fyrir þá ferðamenn sem vilja 

ekki bera með sér stórar og 

þungar bækur. Bókin hentar 

einnig vel til gjafa til vina eða 

viðskiptamanna erlendis því 

hún er lítil og létt. Höfundar 

bókarinnar, þau Pálmi og 

Sigrún, hafa getið sér gott 

orð sem landslags ljósmynd-

arar og eiga m.a. myndir í 

bókunum Okkar sýn á Ísland 

og Incredible Iceland. Þau 

hafa einnig sýnt ljósmyndir 

á mörgum sýningum við 

góðan orðstír.

128 bls.

Steinegg ehf.

ISBN 978-9935-421-20-3

Leiðb.verð: 1.999 kr.
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Iceland: 
Colours + Patterns
Jón Ásgeir Hreinsson

Hvernig er Ísland á litinn? 

Hver eru mynstur og litir 

hálendisins eða hafsins um-

hverfis okkur, fjallanna þegar 

þau baða sig í miðnætursól-

inni eða gróðursins á ýmsum 

árstímum? Iceland: Colours + 

Patterns er óvenjuleg og ein-

stök gjöf til erlendra kunn-

ingja eða viðskiptavina og 

gerir þeim kleift að njóta Ís-

lands hvar og hvenær sem er. 

Á ensku.

88 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-235-4

Icelandic 
National Costumes
Samant.: Hildur 

Hermóðsdóttir

Þýð.: Anna Yates

Ljósmyndir af íslenskum 

kvenbúningum frá fyrri hluta 

síðustu aldar. Bókin er í hand-

hægu broti með formála og 

myndalista á ensku.

110 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-048-4

Icelandic Turf Houses
Samant.: Hildur 

Hermóðsdóttir

Þýð.: Anna Yates

Ljósmyndir af íslenskum 

torfbæjum frá mismunandi 

tímum. Bókin er í handhægu 

broti með formála og mynda-

lista á ensku.

110 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-047-7

Ísland 
– í allri sinni dýrð
Iceland 
– in all its splendour
Island 
– in all seiner Pracht
Erlend Haarberg, 

Orsoyla Haarberg og 

Unnur Jökulsdóttir

Þýð.: Anna Yates og 

Richard Kölbl

Á ferðum sínum um Ísland 

hrifust ljósmyndararnir Er-

lend og Orsoyla Haarberg 

mjög af andstæðunum sem 

blöstu við þeim hvarvetna. 

Þau komu hingað jafnt um 

sumar sem vetur og lögðu 

sig í framkróka við að ferðast 

utan alfaraleiða til að fanga 

hið sérstæða samspil and-

stæðnanna. Texti Unnar Jök-

ulsdóttur er í senn fræðandi 

og aðgengilegur og staðset-

ur og útskýrir ljósmyndirnar. 

Bókin, sem kemur út á ensku 

og þýsku auk íslensku, lýsir 

svo sannarlega Íslandi – í allri 

sinni dýrð.

160 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-572-0/-53-

571-3/-53-570-6

Íslenskir fuglar
Hátíðarútgáfa í 100 

tölusettum eintökum

Benedikt Gröndal

Aldamótaárið 1900 lauk 

Benedikt Gröndal við eitt sitt 

metnaðarfyllsta verk: Teikn-

ingar og lýsingar á öllum ís-

lenskum fuglum sem hann 

vissi til að sést hefðu á Ís-

landi. Hátíðarútgáfa Íslenskra 

fugla er nákvæm eftirgerð 

upprunalega handritsins og 

í sömu stærð. Því fylgja ítar-

legar skýringar og eftirmáli 

Kristins Hauks Skarphéðins-

sonar fuglafræðings. Bókin 

kemur út í 100 tölusettum 

eintökum, er handinnbundin 

í sérsútað íslenskt sauðskinn 

og í handsmíðuðum viðar-

kassa. Það er leitun að jafn 

vönduðum grip.

480 bls.

Crymogea

ISBN 978-9935-420-15-2

Leiðb.verð: 230.000 kr.

Listasafn Háskóla 
Íslands
Auður A. Ólafsdóttir

Listasafn Háskóla Íslands var 

stofnað árið 1980 með stórri 

listaverkagjöf hjónanna og 

listaverkasafnaranna Ingi-

bjargar Guðmundsdóttur og 

Sverris Sigurðssonar og er 

bókin tileinkuð þeim. Safnið á 

tæplega 2000 listaverk, þar af 

eru rúmlega 1500 teikningar 

og skissur og nærri 200 mál-

verk eftir Þorvald Skúlason. 

Listasafn HÍ á því stærsta og 

heildstæðasta safn verka eftir 

Þorvald Skúlason í heiminum. 

Bókin er fallegt yfirlitsverk 

yfir þessi verk og önnur sem 

safnið hefur eignast síðan.

108 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-963-5

Leiðb.verð: 5.900 kr. Kilja

Málverk
Paintings

Eggert Pétursson

Blómamyndir Eggerts Péturs-

sonar eru ein þekktustu og 

dáðustu verk íslenskrar sam-
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tímalistar. Fyrir þessa glæsi-

legu útgáfu voru valin öll 

helstu og þekktustu málverk 

Eggerts og þau prentuð í sam-

ræmi við umfang sitt í einni 

stærstu bók sem komið hefur 

út hérlendis. Í greinargóðum 

formála skýrir listamaðurinn 

út forsendur verkanna á lif-

andi hátt.

156 bls.

Crymogea

ISBN 978-9935-420-25-1

Leiðb.verð: 14.900 kr.

Myndir ársins 2011
Press Photographs of the Year

Glæsilegt rit sem birtir bestu 

myndir blaða- og fréttaljós-

myndara árið 2011 af nýjustu 

fréttum, fólki, náttúru, menn-

ingu o.s.frv. Dramatískar 

myndir, fyndnar og fallegar 

– stundum allt í senn. Frábær 

annáll um árið 2011. Mynda-

textar bæði á íslensku og 

ensku og bókin hentar því vel 

fyrir útlenda vini.

158 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-72-8 Kilja 

Path
Elín Hansdóttir og 

Rebecca Solnit

Elín Hansdóttir er ein helsta 

vonarstjarna íslenskra sam-

tímalista. Rýmisverk hennar 

hafa verið sýnd víða um heim 

og í Path er leitast við að 

endurgera tilfinningu þeirra 

sem upplifðu samnefnt verk, 

tilfinningu fyrir að vera villtur 

og vita ekki hvert halda skuli. 

Hinn þekkti bandaríski rithöf-

undur Rebecca Solnit ritar 

texta um verk Elínar sérstak-

lega fyrir þessa útgáfu.

28 bls.

Crymogea

ISBN 978-9935-420-10-7

Leiðb.verð: 4.000 kr. Kilja

Rímnatónlist

Stafnbúi
Geisladiskur og bók

Steindór Andersen og Hilmar 

Örn Hilmarsson

Rímur eru vafalaust einhver 

merkasti menningararfur Ís-

lendinga. Steindór Andersen, 

okkar þekktasti kvæðamaður, 

hefur á Stafnbúa valið tólf 

stemmur sem hann flytur við 

áhrifamikla og seiðmagnaða 

tónlist kvikmyndatónskálds-

ins og Allsherjargoðans 

Hilmars Arnar Hilmarssonar. 

Margir af fremstu tónlistar-

mönnum landsins koma við 

sögu á þessari einstöku út-

gáfu. Í glæsilegri 80 blaðsíðna 

bók sem fylgir má finna öll 

kvæðin sem flutt eru, ásamt 

ágripi úr sögu rímnakveð-

skapar og fallegum ljós-

myndum úr náttúru Íslands. 

Stafnbúi inniheldur auk þess 

þýðingar á ensku og þýsku 

og er því tilvalin gjöf til vina 

og vandamanna erlendis.

80 bls.

12 Tónar ehf.

EAN 5690755482890 Kilja

Teikning / Drawing
Þvert á tíma og tækni / 

Traversing Time and Technique

Ritstj.: Bryndís Sverrisdóttir

Ritið Teikning- þvert á tíma og 

tækni var gefið út í tengslum 

við samnefnda sýningu í 

Bogasal Þjóðminjasafns Ís-

lands. Í bókinni er grein eftir 

Þóru Sigurðardóttur, höfund 

sýningarinnar, þar sem hún 

fjallar m.a. um teikningar 

skoska vísindamannsins 

John Baine sem tók þátt í 

leiðangri Stanleys til Íslands 

árið 1789 , teikningar Önnu 

Guðjónsdóttur, grafíkmyndir 

Per Kirkeby og sínar eigin 

teikningar. Í ritinu eru myndir 

af verkum á sýningunni.

64 bls.

Þjóðminjasafn Íslands

ISBN 978-9979-790-36-5

Leiðb.verð: 2.490 kr. Kilja

Tízka
Kjólar og korselett

Ritstj.: Bryndís Sverrisdóttir

Sýningarskrá sem gefin var 

út í tengslum við sýninguna 

Tízka – kjólar og korselett í 

Bogasal Þjóðminjasafns Ís-

lands. Sýndir voru svokall-

aðir módelkjólar sem saum-

aðir voru eftir pöntun og 

ýmsir fylgihlutir eins og skór, 

hattar, hanskar og undirföt. 

Sýningarhöfundur var Stein-

unn Sigurðardóttir fatahönn-

uður. Grein í sýningarskrána 

ritar Ágústa Kristófersdóttir 

sýningarstjóri, en myndir af 

kjólum og fylgihlutum eru 

uppistaðan í skránni.

64 bls.

Þjóðminjasafn Íslands

ISBN 978-9979-790-34-1

Leiðb.verð: 2.990 kr. Kilja

Vestmannaeyjar
Lifað með náttúruöflunum

Myndrstj.: Ástþór Jóhannsson

Vestmannaeyjar búa yfir ein-

stökum náttúruundrum og 

kröftugu mannlífi, sem hér 

er lýst í máli og myndum. 

Bókina prýða ljósmyndir eftir 

Vestmannaeyinga sem sýna 

breytingarnar í Eyjum síðustu 

fjóra áratugi og tilvitnanir í 

verk skálda sem Eyjarnar hafa 

veitt innblástur.

134 bls.

Snasi ehf.

ISBN 9789979721642

Leiðb.verð: 4.950 kr. Kilja



www.forlagid.is – alvöru bókaverslun á netinu

Hagnýtar upplýsingar 

og myndræn framsetning 

gera þessa ítarlegu

handbók að kjörgrip þeirra 

sem vilja ná góðum 

tökum á ljósmyndun 

og myndvinnslu.
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Héraðslýsingar, saga og ættfræði

Árbók Akurnesinga 
2012
Ritstj.: Sigurður Sverrisson

Árbók Akurnesinga 2012 er að 

vanda fjölbreytt og áhuga-

vert efni, bæði fastir liðir og 

ný viðtöl og greinar. Verð til 

áskrifenda er kr. 4.265.

218 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-58-2

Frá Bjargtöngum að 
Djúpi. Nýr flokkur. 
5. bindi.
Mannlíf og saga fyrir vestan.

Ritstj.: Hallgrímur Sveinsson

Vestfirskur bókaflokkur sem 

er löngu orðinn fastur liður í 

jólabókaflóðinu.

160 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-35-9

Leiðb.verð: 5.900 kr.

Golf á Íslandi
Upphafshöggið og 

golfhringurinn

Steinar J. Lúðvíksson og 

Gullveig Sæmundsdóttir

Saga golfíþróttarinnar á Ís-

landi er ævintýri. Hún er 

um hvernig frumherjarnir 

sem skorti allt til alls ruddu 

ótrauðir brautina og hvernig 

hefur tekist að gera íþróttina 

að vinsælli almenningseign 

og þá næst fjölmennustu 

sem iðkuð er hérlendis. Hún 

er líka spennusaga sem hefur 

að geyma frásagnir af æsileg-

um viðburðum, vonbrigðum 

og sigrum.

Í tveggja binda verki er 

þessi stórbrotna saga ítarlega 

rakin frá einu tímabili til ann-

ars, hvernig þróunin varð og 

hvernig vegnaði við að ná tak-

markinu, tindinum sjálfum. 

Sagt er frá hinum mörgum 

hliðum íþróttarinnar, baráttu 

þeirra bestu um tign og titla 

og verkefnum forystunnar 

við að halda hjörðinni saman 

og þjóna henni auk þess sem 

hugað er að rótunum því þótt 

golf á Íslandi sé ungt að árum 

á íþróttin sér aldasögu.

804 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-70-4

Handknattleiksbókin 
I-II
Saga handknattleiksins á 

Íslandi 1920-2010

Steinar J. Lúðvíksson

Handknattleiksbókin I-II fjallar 

um sögu íslensks handknatt-

leiks í máli og myndum frá 

1920 til 2010. Rakin er saga 

Íslandsmótsins, bikarkeppn-

innar og landsliðanna og 

vafalítið fá margir vott af 

nostalgíu við lesturinn. Hand-

knattleiksbókin er tvímæla-

laust hluti af þjóðarsögunni 

okkar og geymir þar glæsta 

sigra sem vert er að halda á 

lofti um ókomna framtíð.

862 bls.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-08-8

Leiðb.verð: 18.900 kr.

Háskólinn á Akureyri
25 ára

Ritstj.: Bragi Guðmundsson

Í þessu greinargóða riti 

er brugðið ljósi yfir fyrsta 

aldarfjórðunginn í sögu Há-

skólans á Akureyri. Rakinn 

er aðdragandinn að stofnun 

hans og sögð þroskasaga 

skóla er á margan hátt ruddi 

nýjar brautir. Saga Háskólans 

á Akureyri er gagnmerkt 

innlegg í menntunarsögu Ís-

lands. Fjölmargar ljósmyndir 

prýða bókina.

Völuspá, útgáfa ehf.

ISBN 978-9935-9088-0-3

Leiðb.verð: 9.800 kr.

Hjartarættin
Niðjatal hjónanna 

Steinunnar Guðlaugsdóttur 

og Hjartar Bjarnasonar

Samant.: Kristín Hjartar

Niðjatal Steinunnar Guð-

laugsdóttur (1859–1943) og 

Hjartar Bjarnasonar (1860–

1915). Frásagnir um lífshlaup 

hjónanna og barna þeirra 

sem tóku upp ættarnafnið 

Hjartar árið 1921. Bókina 

prýða á annað hundrað 

ljósmyndir af afkomendum 

þeirra hjóna.

214 bls.

Almenna bókafélagið. 

(BF-útgáfa)

ISBN 978-9935-426-27-7
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Hornstrandir og 
Jökulfirðir
Ýmsar frásagnir af horfnu 

mannlífi – 1.bók

Samant.: Hallgrímur 

Sveinsson

Hornstrandir heilla. Það er 

ekki margbrotnara en það. 

Einnig í rafbók.

112 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-27-4

Leiðb.verð: 2.400 kr.

Íþróttabókin

ÍSÍ – Saga og 
samfélag í 100 ár
Ritstj.: Steinar J. Lúðvíksson

Íþrótta- og Ólympíusam-

band Íslands fagnar á þessu 

ári aldarafmæli sínu. Í tilefni 

afmælisins var ráðist í útgáfu 

bókar sem ber heitið Íþrótta-

bókin – ÍSÍ – Saga og samfélag 

í 100 ár. Með útgáfu hennar 

er leitast við að geyma í senn 

sögu sambandsins og merka 

atburði í íslensku íþrótta-

lífi. Ákveðið var að fara nýja 

leið við upprifjun sögunnar 

og leggja aðaláhersluna á 

að fjalla um þau víðtæku 

áhrif sem íþróttastarfið og 

íþróttahreyfingin hefur haft 

á íslenskt samfélag í gegnum 

tíðina.

520 bls.

Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands

ISBN 978-9979-72-092-8

Leiðb.verð: 7.900 kr.

Konur gerðu garðinn
Saga Lystigarðs Akureyrar 

1912-2012

Ásta Camilla Gylfadóttir

Einstaklega falleg bók um 

garðinn sem líkt er við Paradís 

á jörðu. Björgvin Steindórs-

son forstöðumaður skrifar 

um grasagarð Lystigarðsins 

og prýðir textann fallegum 

blómamyndum. Fjöldi ljós-

mynda varpa sögulegu ljósi 

á fróðlegan og skemmtilegan 

texta höfundar.

122 bls.

Völuspá, útgáfa ehf.

ISBN 978-9979-9796-8-5

Leiðb.verð: 10.800 kr.

Uppheimar  |   Vesturgötu 45  |   300 Akranes  |   511 2450

uppheimar@uppheimar.is  |   www.uppheimar.is

Steinar J. Lúðvíksson

Gullveig Sæmundsdóttir

Saga golfs á Íslandi er ævintýri. Hún segir frá því 

hvernig frumherjarnir ruddu ótrauðir brautina og 

hvernig tókst að gera íþróttina að almenningseign 

– því golf er ein vinsælasta íþrótt sem stunduð er 

hér á landi. Golfsaga Íslands spannar ekki nema 

mannsaldur en hún hefur að geyma frásagnir af 

stórum viðburðum, mótlæti og eftirminnilegum 

sigrum.

 

Í tilefni af 70 ára afmæli Golfsambands Íslands var 

ráðist í að skrá þessa sögu sem kemur hér fyrir 

augu lesenda í tveimur bindum.

Golf á Íslandi er samanlagt 800 blaðsíður og 

verkið prýða hátt í 1.000 ljósmyndir. Verkið er gefið 

út í veglegri öskju og verði stillt í hóf.

 

Fjölbreyttri golfiðkun fyrr og nú eru gerð eftir-

minni leg skil í þessu viðamesta ritverki sem gefið 

hefur verið út um golf á Íslandi.

Jólagjöf kylfingsins!
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Mannlíf og saga 
fyrir vestan. 
Nýr flokkur 1. hefti
Ritstj.: Hallgrímur Sveinsson

Bókaflokkur sem er aftur 

kominn á kreik. Fyrir allt 

áhugafólk um Vestfirði.

112 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-21-2

Leiðb.verð: 2.400 kr.

Mishlýjar örsögur 
að vestan
1. hefti

Samant.: Hlynur Þór 

Magnússon

Tilgangurinn með útgáfu 

þessara mishlýju vestfirsku 

gamanmála er að gera 

mönnum glatt í sinni, létta 

geð guma og milda skap 

kvenna.

 Einnig í rafbók.

62 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-30-4

Leiðb.verð: 1.980 kr.

Reykvíkingar 3
Fólkið sem breytti Reykjavík 

úr bæ í borg. 3. bindi

Þorsteinn Jónsson

Í ritverkinu er sagt frá fólkinu 

sem bjó í Reykjavík árið 1910. 

Götur bæjarins eru teknar 

fyrir í stafrófsröð og í þessu 

bindi er fjallað um húsin og 

fjölskyldurnar á Brekkustíg til 

Frakkastígs. Á annað þúsund 

ljósmyndir prýða verkið, af 

húsum, þjóðlífi og fólkinu í 

bænum.

336 bls.

Sögusteinn

ISBN 978-9935-9045-3-9

Leiðb.verð: 11.990 kr.

Reykvíkingar 4
Fólkið sem breytti Reykjavík 

úr bæ í borg. 4. bindi

Þorsteinn Jónsson

Ferðinni um götur Reykja-

víkur er haldið áfram þar sem 

frá var horfið í síðasta bindi. 

Fjallað er um húsin og fjöl-

skyldurnar á Framnesvegi til 

Grettisgötu. Á annað þúsund 

ljósmyndir prýða hvert bindi 

verksins, af húsum, þjóðlífi og 

fólkinu í bænum.

368 bls.

Sögusteinn

ISBN 978-9935-9045-4-6

Leiðb.verð: 11.990 kr.

Skipstjórnarmenn
Æviskrár og sögulegt efni um 

íslenska skipstjórnarmenn. 

2. bindi

Þorsteinn Jónsson

Í þessu ritverki er fjallað um 

ævi og störf 7.600 skipstjórn-

armanna. Um tvö þúsund 

ljósmyndir prýða hvert bindi 

ritverksins.

404 bls.

Sögusteinn

Leiðb.verð: 11.990 kr.

Vatnsfjörður í Ísafirði
Þættir úr sögu höfuðbóls og 

kirkjustaðar

Guðrún Ása Grímsdóttir

Ritn.: Torfi Túliníus ritstjóri, 

Már Jónsson og Síra Baldur 

Vilhelmsson

Undirstöðurit um einn af 

helstu sögustöðum þjóðar-

innar. Bók sem ætti að vera 

bókin
Kiddi  

fer í frí

4



SÖGUSTEINN

Á annað þúsund ljósmyndir prýða 
hvert bindi verksins.

Efni hvers bindis:
3. bindi: Brekkustígur - Frakkastígur
4. bindi: Framnesvegur - Grettisgata

1. bindi: Aðalstræti - Bergstaðastræti 8
2. bindi: Bergstaðastr. 9 - Bráðræðisholt

Ritverkið Reykvíkingar 
fjallar um húsin og fólkið 

í Reykjavík árið 1910
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ofarlega á lista hjá öllu 

áhugafólki um sögu Íslands.

456 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-24-3

Leiðb.verð: 6.900 kr.

Vestfirskar konur 
í blíðu og stríðu
3. bók

Finnbogi Hermannsson

Hér er fjallað um vestfirskar 

kjarnakonur á ýmsum tímum. 

Spyrja má hvort ekki sé tíma-

bært að halda nafni þeirra 

betur á lofti en tíðkast hefur. 

Þekktur maður sagði: Konur 

eru vitrari en karlmenn vegna 

þess að þær vita minna en 

skilja fleira. Einnig í rafbók.

112 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-36-6

Leiðb.verð: 2.900 kr.

Þar minnast fjöll 
og firðir
Ýmislegt um Gufudalshrepp 

hinn forna í máli og myndum.

Ástvaldur Guðmundsson og 

Lýður Björnsson

Trúlega er hvergi hægt að 

nálgast jafn ítarlegar heim-

ildir í myndum og máli um 

Gufudalshrepp í Barðastrand-

arsýslu, íbúa hans, jarðir og 

landshætti.

229 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-33-5

Leiðb.verð: 4.900 kr.

Þekktu bæinn þinn
Akureyrarkaupstaður 150 ára

Ritstj.: Jón Hjaltason

Bókin er óður til Akureyrar. Í 

máli og myndum er dregin 

upp athyglisverð mynd af 

afmælisbarninu sem ort var 

um: „Þú ert fögur Akureyri“. 

Sérstæðar loftmyndir setja 

einstakan blæ á þetta vand-

aða rit sem prýtt er miklum 

fjölda ljósmynda.

238 bls.

Völuspá, útgáfa ehf.

ISBN 978-9979-9796-9-2

Leiðb.verð: 14.900 kr.

Þórsmörk
Vinin í skjóli jökla

Þórður Tómasson

Ritstj.: Ívar Gissurarson og 

Hálfdan Ómar Hálfdanarson

Í huga margra er Þórsmörk 

fegursti staður á Íslandi. Í 

þessari fjölbreyttu ferða-

handbók er Þórsmörk lýst 

á einstaklega greinargóðan 

hátt með hjálp fjölda glæsi-

legra ljósmynda og vandaðra 

korta. Sígildur texti Þórðar 

Tómassonar opnar ómetan-

lega sýn á land, náttúru og 

sögu. Ómissandi verk fyrir 

náttúruunnendur.

305 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-11-8 Kilja
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Abraham Lincoln
Thorolf Smith

Í þessari sígildu ævisögu 

rekur blaðamaðurinn Thorolf 

Smith með ljóslifandi hætti 

viðburðaríka ævi Abrahams 

Lincoln, eins merkasta for-

seta Bandaríkjanna. Aðdá-

unarverð framganga þessa 

drenglynda og heiðvirða 

stjórnmálaskörungs í blíðu 

og stríðu — svo og váleg 

örlög hans — láta engan 

ósnortinn. Ólafur Þ. Harðar-

son ritar inngang.

350 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-019-7 Kilja 

Andvaka
Lífshlaup og ljóð Tómasar 

skálds Guðmundssonar 

Geirdælings hins víðförla 

Fyrra bindi

Lárus Jóhannsson

Tómas Geirdælingur ólst upp 

í örbirgð og fátækt. Hann var 

förumaður á Vestfjörðum á 

seinni hluta 19. aldar og var 

líklega eitt af bestu alþýðu-

skáldum síns tíma, þó fáir hafi 

heyrt hans getið.

Baráttan við allsleysið setti 

mark á allt hans líf.

222 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-32-8

Leiðb.verð: 3.900 kr.

Appelsínur frá Abkasíu
Vera Hertzsch, Halldór Lax-

ness og hreinsanirnar miklu

Jón Ólafsson

Nafn Veru Hertzsch er 

órjúfanlega tengt uppgjöri 

Halldórs Laxness við komm-

únismann en árið 1938 voru 

Vera og dóttir hennar teknar 

höndum fyrir augunum á 

Halldóri í Moskvu. Áratugir 

liðu án þess að nokkur vissi 

hvað af þeim varð. Sú hörmu-

lega saga er hér loksins sögð 

til enda. Jón Ólafsson hefur 

rannsakað ævi Veru gegnum 

torsóttar heimildir og varpar 

jafnframt ljósi á kynni Íslend-

inga af Sovétríkjum Stalíns 

og ástæður þess að Vera varð 

þjóðþekkt hérlendis löngu 

eftir að hún hvarf.

430 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-302-3

Á vit hins ókunna
Endurminningar Erlends 

Haraldssonar fyrrum 

sálfræðiprófessors

Erlendur Haraldsson og 

Hafliði Helgason

Erlendur fer hér yfir viðburða-

ríkt lífshlaup sitt og segir frá 

samferðamönnum, störfum 

og rannsóknum, þar á meðal 

á sýnum fólks á dánarbeði og 

minningum barna um fyrra 

líf. Erlendur kannaði reynslu 

landsmanna af dulrænum 

fyrirbærum. Sú könnun vakti 

þjóðarathygli. Hér fjallar hann 

einnig um rannsóknir sínar á 

miðlunum Hafsteini Björns-

syni og Indriða Indriðasyni 

og kynni sín af hinum stór-

merka Sai Baba. Hann veltir 

fyrir sér spurningunni um líf 

eftir dauðann og lýsir rann-

sóknum sem reyna að varpa 

ljósi á þann leyndardóm.

256 bls.

Almenna bókafélagið. 

(BF-útgáfa)

ISBN 978-9935-426-40-6

Dagbók 
í óskilum

Hvað gerir þjóðkunn leik-
kona þegar hún týnir 
dagbókinni, óprútt inn 

fyrrum fjölskyldumeðlimur 
finnur hana (dagbókina), 

fær hana í hendur á 
ófyrirleitnum útgefanda 
sem lætur prenta hana 

(bókina) 
í stóru upplagi?
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Árni Sam
Sigurgeir Orri Sigurgeirsson

Hér segir frá lífi og starfi Árna 

Samúelssonar og fjölskyldu 

hans í Sambíóunum. Fyrir 

daga Árna var kvikmynda-

menningin á Íslandi mjög 

bágborin og urðu Íslendingar 

að bíða í allt að fjögur ár áður 

en vinsælar kvikmyndir voru 

sýndar. Þetta breyttist allt 

með tilkomu Bíóhallarinnar 

í Mjóddinni, en með bygg-

ingu hennar lagði fjölskyldan 

allt undir. Framhaldið þekkja 

allir. Stórskemmtileg bók um 

framkvæmdaglaðan athafna-

mann.

240 bls.

Almenna bókafélagið. 

(BF-útgáfa)

ISBN 978-9935-426-40-6

Bara börn
Patti Smith

Þýð.: Gísli Magnússon

Hér segir frá sambandi Patti 

Smith og listamannsins Ro-

bert Mapplethorpe á sjöunda 

og áttunda áratugnum í New 

York. Sönn og einlæg frásögn 

sem snertir lesandann á sama 

ljóðræna hátt og textar og 

tónsmíðar höfundar.

220 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-068-2

ð ævisaga
Stefán Pálsson, Anton 

Kaldal Ágústsson, Gunnar 

Vilhjálmsson og Steinar Ingi 

Farestveit

Sagan af því hvernig út-

dauður bókstafur varð óað-

skiljanlegur hluti nútíma-

íslensku er ævintýraleg og 

fáum kunn. Ð-ið var tekið 

upp af íslenskum skrifurum 

á miðöldum en datt svo úr 

tísku og sást ekki í málinu 

í margar aldir. Það birtist 

fyrst á prenti í Lundúnum á 

tímum Elísabetar fyrstu en 

rataði ekki á íslenskar bækur 

fyrr en í Kaupmannahöfn á 

tímum Fjölnismanna. Ð-ið er 

hæverskt og tranar sér aldrei 

fremst, en fáir bókstafir hafa 

átt jafn viðburðaríka ævi.

200 bls.

Crymogea

ISBN 978-9935-420-26-8

Elly
Ævisaga Ellyjar Vilhjálms

Margrét Blöndal

Elly Vilhjálms var um sína 

daga dáðasta söngkona 

þjóðarinnar og list hennar 

tengist því besta sem til er í 

íslenskri dægurtónlist. Söng-

urinn var fágaður, túlkunin 

hógvær og ígrunduð, röddin 

mjúk og hlý. Svo vel vandaði 

hún til verka að allt hljómaði 

þetta eins og hún þyrfti ekk-

ert fyrir því að hafa.

Tilviljun réð því að Elly 

byrjaði að syngja á dans-

leikjum. Sjálf ætlaði hún sér 

að verða rithöfundur og 

leikkona, en sautján ára tók 

hún þátt í söngprufu sem 

KK-sextettinn efndi til og 

þá voru örlög hennar ráðin. 

Reynslan var hennar skóli og 

vinsældir hennar miklar þrátt 

fyrir andstreymið sem fylgdi 

því að fást við dægurtónlist á 

árum áður, þá list sem margir 

litu hornauga.

Elly var dul að eðlisfari 

og forðaðist sviðsljós fjöl-

miðlanna. Því varð líf hennar 

stundum efni í sögusagnir og 

slúður sem hún hirti sjaldan 

um að svara. Hver var hún, 

þessi kona sem heillaði karl-

menn á skemmtistöðum og 

vakti afbrýðisemi kvenna, 

gekk þrisvar í hjónaband, 

drakk forboðið snákablóð og 

smyglaði sögufrægum apa til 

Íslands?

Margrét Blöndal segir 

ævisögu Ellyjar Vilhjálms og 

leitar víða fanga eftir heim-

ildum. Hér er sögð heillandi 

saga af konu sem bjó yfir 

óræðri dulúð og töfraði 

marga, konu sem aldrei gafst 

upp, sjálfstæð til síðasta dags.

205 bls.

Sena

ISBN 978-9935-9008-8-3

Leiðb.verð: 5.900 kr.

„Þetta er mannbætandi texti.“
~Ísak Harðarson

  Óvenjuleg bók —   
     og ógleymanleg!

www.tindur.is
www.facebook.com/litlatre
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Elly
Margrét Blöndal

Elly Vilhjálms var um sína 

daga dáðasta söngkona 

þjóðarinnar og list hennar 

tengist því besta sem til er í 

íslenskri dægurtónlist. Söng-

urinn var fágaður, túlkunin 

hógvær og ígrunduð, röddin 

mjúk og hlý.

Margrét Blöndal les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-041-4

Endatafl
Ævisaga Bobbys Fischer

Frank Brady

Þýð.: Jón Þ. Þór

Í þessari frábæru ævisögu, 

sem hefur fengið mikið lof, 

leitast Frank Brady við að 

svara spurningunni: Hver 

var Bobby Fischer? Brady 

kynntist Fischer ungum að 

aldri og kom m.a. til Íslands 

að afla heimilda. Hann hefur 

áður skrifað ævisögur Orson 

Welles og Onassis skipa-

kóngs. Einstaklega læsileg 

og fróðleg bók um mesta 

skáksnilling sögunnar sem 

tengdist Íslandi óvenjulegum 

böndum.

416 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-022-7 Kilja 

Ég er á lífi, pabbi
Siri Marie Seim S¢nstelie og 

Erik H. S¢nstelie

Þýð.: Örn Þ. Þorvarðarson

Ég er á lífi, pabbi er heimild 

um hryðjuverkaárásina í 

Osló og Útey 22. júlí 2011. Í 

bókinni er sögð saga Siri og 

Eriks Sønstelie með aðstoð 

ólíkra heimilda og funda 

höfunda með öðrum sem 

upplifðu atburðina. Bókin 

gefur góðar upplýsingar um 

hryðjuverkaárásirnar sem 

breyttu Noregi. Hún segir 

einnig sögu um baráttuna við 

að takast aftur á við lífið eftir 

hina ógnvekjandi upplifun.

302 bls.

Draumsýn ehf.

ISBN 978-9935-444-02-8 Kilja 

Sagan mín

Ég er Zlatan 
Ibrahimovic
David Lagercrantz og Zlatan 

Ibrahimovic

Þýð.: Sigurður Helgason

Zlatan er einn af bestu knatt-

spyrnumönnum heims og 

hefur unnið átta gullverðlaun 

með knattspyrnuliðum sem 

hann hefur leikið með, þeirra 

á meðal Ajax, Inter, Juventus, 

Barcelona og AC Milan. Á 

sama tíma er hann þekktur 

fyrir litríka framkomu sína 

jafnt utan vallar sem innan. 

Hann kemur sjaldan fram 

í fjölmiðlum, en er samt sá 

sem flestar fyrirsagnir fjalla 

um.

Í samvinnu við blaðamann-

inn og rithöfundinn David 

Lagercrantz hefur Zlatan 

skrifað óvenju opinskáa og 

spennandi sjálfsævisögu – 

um sitt stutta en viðburðaríka 

líf.

418 bls.

Draumsýn ehf.

ISBN 978-9935-444-08-0 Kilja 

Ég gefst aldrei upp
Borghildur Guðmundsdóttir

Borghildur giftist ung banda-

rískum hermanni og eignast 

með honum tvo syni. Að 

Íraksstríðinu loknu kemur 

hann heim breyttur maður 

og martröðin hefst. Eftir 

skilnað berst Borghildur fyrir 

forræði barnanna í þrjú ár og 

gefst aldrei upp.

253 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-067-5

Gísli á Uppsölum
Ingibjörg Reynisdóttir

Myndskr.: Ólöf Erla 

Einarsdóttir

Einbúinn í Arnarfirði varð 

landsfrægur þegar Ómar 

Ragnarsson sýndi þjóðinni 

líf hans í sjónvarpinu 1984. 

Líf hans virtist órafjarri 20. 

öldinni. En var Gísli sérvitur 
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minnipokamaður eða nægju-

samur meinlætamaður? Ingi-

björg segir sögu hans á hlýj-

an og aðgengilegan hátt, svo 

bæði ungir og gamlir geta 

notið. Sérlega falleg bók.

162 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-06-4

Grimmdarlíf
Melissa Gavin

Þýð.: Erla Sigurðardóttir

Íslensk stúlka lendir í kló-

num á mjög ofbeldisfullum 

bandarískum eiginmanni. 

Afar óvægin og grimmileg 

frásögn. Melissa byggir hana 

á raunverulegum heimildum 

um ofbeldismanninn föður 

sinn, og segir í eigin persónu 

frá hrikalegri reynslu sinni í 

seinni hluta bókarinnar.

240 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-03-3

Hreint út sagt
Sjálfsævisaga

Svavar Gestsson

Baráttumaðurinn Svavar 

Gestsson segir hér persónu-

lega og pólitíska sögu sína 

sem er samofin sögu Íslands 

í meira en hálfa öld. Hann 

segir frá mótun sinni og 

pólitískum átökum, sigrum 

og ósigrum en einnig frá fjöl-

skyldu og samferðamönnum. 

Stíll hans er hressilegur og 

beinskeyttur og hristir upp í 

lesandanum.

426 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-306-1

Kleopatra villt af vegi
Kleopatra Kristbjörg

Kleopatra Kristbjörg segir 

sögu sína blátt áfram og hisp-

urslaust og má segja að heiti 

bókarinnar lýsi innihaldinu 

vel. Um leið og hún lýsir eigin 

örlögum, ástum og sorgum 

beinir hún sjónum að ýms-

um sammannlegum vanda-

málum. Frásögnin er berorð, 

Kleopatra segir m.a. frá því 

sem er hið allra nánasta í 

einkalífi sérhvers manns – og 

er það mjög ólíkt henni – sem 

hefur aldrei viljað ræða einka-

mál sín opinberlega. Hún 

skrifar á tæpitungulausan og 

mjög persónulegan hátt og 

frásögnin verður lesandanum 

minnisstæð.

443 bls.

Ljósrák ehf

ISBN 978-9979-72-228-1

Litlatré
Óli Ágústar

Sérvitur karlfauskur missir 

áttanna þegar hann er settur 

af fyrir aldurs sakir, en konan 

„sem kyndir hjarta hans“ er 

áfram í fullu fjöri. Saman reisa 

þau frístundakofa á bökkum 

Hvítár í Borgarfirði þar sem 

þau felldu hugi saman fyrir 

hálfri öld. Gamli maðurinn 

kemur sér upp staðsetning-

artæki og veðurstöð, og með 

gangráð í brjósti hefst hann 

handa við smíðar, gróður-

setningu og matseld á nýjum 

sælureit á jörð. Hann tekur 

ástfóstri við litlar trjáplöntur 

og smáa sönggjafa í mó-

anum, en þegar loftvogin 

fellur og veturinn gengur 

í garð þarf hann að ganga 

á hólm við svarta hunda. Í 

fásinni borgarlífsins finnur 

hann sig knúinn til að endur-

skoða tilveru sína í heiminum 

og minnast liðins tíma. Með 

slitróttum dagbókarskrifum 

verður til heimur trega og 

vonar þar sem einungis 

gamlir bókavinir virðast 

veita sanna hjálp og hug-

svölun — og smávinir fagrir 

í Hvítársíðu.

Óbundið, laust mál Litla-

trés, ljóðrænt að tjáningu, 

myndnotkun og orðavali, 

er einn samfelldur óður til 

lífsins, óður til ástarinnar, 

óður til náttúrunnar, óður til 

Borgarfjarðar — en jafnframt 

slóttug lýsing á sárri einsemd 

og þeim vanda mannsins að 

finna sér merkingu á ævi-

kvöldinu.

230 bls.

Tindur

ISBN 9789979653806

Leiðb.verð: 5.590 kr.

Magnea Þorkelsdóttir
Magnea Þorkelsdóttir var 

listakona í hannyrðum og 

töfraði fram heilu hljóm-

kviðurnar, leiknar á hárfínan 

hör og bómull. Bókin geymir 

myndir af handverki hennar, 

einnig er sagt frá lífshlaupi 

hennar og Sigurbjörns 

 biskups, manns hennar.

164 bls.

Skálholtsútgáfan

ISBN 978-9979-792-96-3

Leiðb.verð: 2.490 kr. Kilja
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Með sumt á hreinu
Þórunn Erlu Valdimarsdóttir

Einstök hljóðbókaútgáfa, 

skreytt með tónlist og áður 

óútgefnu efni sem ramma 

inn stórskemmtilega sögu. 

Jakob rekur af hispursleysi 

sára örlagasögu móður 

sinnar, talar um konurnar í 

lífi sínu, segir frá félögunum 

í Stuðmönnum, sköpunar-

gleðinni, árekstrunum og 

vináttunni. Þórunn Erlu-

Valdimarsdóttir skráir af 

sinni alkunnu snilld. Í henni 

mætast sagnfræðingur og 

skáld og vinna saman að því 

að draga upp heillandi mynd 

af margbrotnum manni.

Jakob Frímann Magnússon 

les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-027-8

Bókaútgáfan Opna - Skipholti 50b - 105 Reykjavík - sími 578 9080 - www.opna.is

„Satt að segja reyndi ég að stúdera þennan mann meiren minn 
er siður um flesta vini mína – kannski ekki síst fyrir þá sök að 
mér þótti hann næstum of ótrúlegur til að vera sannur; og of 
sannur til þess að vera trúlegur.“ 
– Halldór Laxness um Jón Sveinsson

Hann var auðmjúkur prestur, rithöfundur, kennari, sagnamaður, 
fyrirlesari, tónlistarmaður, heimsborgari. Pater Jón Sveinsson 
lifði alla ævi í heimi bernskunnar, þrátt fyrir að vera einn víð- 
förlasti og þekktasti Íslendingu síns tíma. Ævi hans er töfrum 
slungin.

mér þótti hann næstum of ótrúlegur til að vera sannur; og of

„Satt að segja reyndi ég að stúdera þennan mann meiren minn 
er siður um flesta vini mína – kannski ekki síst fyrir þá sök að 
mér þótti hann næstum of ótrúlegur til að vera sannur; og of

Alla sína ævi 
á leiðinni heim
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Mei mí beibísitt?
Æskuminningar 

úr bítlabænum Keflavík.

Marta Eiríksdóttir

Mei mí beibísitt? er söguleg 

skáldsaga úr Keflavík sem 

gerist á sjöunda og áttunda 

áratug síðustu aldar. Höf-

undur rifjar upp og segir frá 

daglegu lífi barnanna í göt-

unni þar sem hún bjó. Þetta 

eru minningar um horfna 

veröld, þar sem skapandi 

kraftur barnanna sá um að 

skemmta þeim sjálfum dag-

langt á sumrin.

Höfundur bókarinnar, 

Keflvíkingurinn, Marta Eiríks-

dóttir er vel þekkt fyrir öflugt 

námskeiðahald á vegum 

Púlsins en einnig fyrir jákvæð 

og skemmtileg viðtöl, sem 

birst hafa eftir hana í Víkur-

fréttum undanfarin tuttugu 

ár.

Mei mí beibísitt? er önnur 

bók höfundar en fyrsta bók 

Mörtu Becoming Goddess – 

Embracing Your Power! kom 

út á ensku, á vegum Balboa 

Press, deild innan Hay House 

í Bandaríkjunum, sumarið 

2012.

190 bls.

Víkurfréttir og 

Marta Eiríksdóttir

ISBN 978-9979-72-234-2

Pater Jón Sveinsson

Nonni
Gunnar F. Guðmundsson

Jón Sveinsson var víðfrægur 

barnabókahöfundur á meg-

inlandi Evrópu fram yfir miðja 

síðustu öld. Nonnabækur 

hans voru þýddar á um 30 

tungumál og prentaðar í 

hundruðum þúsunda ef ekki 

milljónum eintaka.

 Pater Jón Sveinsson var 

heimsborgari hið ytra sem 

hrærðist með framandi þjóð-

um og ferðaðist heimshorna 

á milli, en lifði jafnframt alla 

tíð í heimi minninganna í 

skjóli móður sinnar heima 

á Íslandi, sem hann varð að 

yfirgefa 12 ára gamall.

Gunnar F. Guðmundsson 

sagnfræðingur hefur kannað 

ævi Nonna um árabil og 

skilað þessari makalausu ævi 

á glæsilega bók sem búin er 

fjölmörgum ljósmyndum.

460 bls.

Bókaútgáfan Opna

ISBN 978-9935-10-053-5

Leiðb.verð: 6.990 kr.

Ruth og Billy Graham
Hanspeter Nëusch

Þýð.: Andrés Böðvarsson

Ævi- og áhrifasaga hjónanna 

Ruth og Billy Graham. Hvers 

vegna náði Billy Graham 

svona langt? Hvaða arf skilja 

þau eftir? Horft er á þá þætti 

sem mótuðu þau og eru til 

eftirbreytni enn í dag.

368 bls.

Salt ehf. útgáfufélag

ISBN 978-9935-9115-0-6 Kilja 

Spánarpóstar
Þorsteinn Antonsson

Faðir lýsir fyrir dóttur sinni 

og syni, í bréfum frá sólar-

strönd, eigin bernsku og 

foreldrakynnum. Samhliða 

dregur hann upp svipdrætti 

íslenskrar þjóðarsögu síðustu 

áratuga með útsýn á Evrópu-

málefni líðandi stundar. Til-

vísunin er á eigin bernsku 

við tvenns konar uppeld-

isaðstæður; á foreldra sem 

kosið hafa að kasta sér út í 

iðu borgarlífs í von um skjót-

fengna lífsfyllingu og fóstur-

foreldra sem spyrna gegn 

þróuninni með gamla laginu.

Spánarpóstar vitna með 

sínu lagi um ástríðubundna 

þörf síðustu kynslóða Reyk-

víkinga fyrir rótfestu á tíma-

bili þegar fornar íslenskar 

sveitavenjur hafa verið af 

lagðar en borgarmyndin 

er þó enn varla annað en 

draumsýn.

143 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-93-0

Leiðb.verð: 2.990 kr. Kilja

Steve Jobs
Þýð.: Helga S Einarsdóttir

Ástríðufullur og knúinn áfram 

af einstæðri sýn um samruna 

tækni og fagurra lista var 

Steve Jobs sá einstaklingur á 

síðari hluta tuttugustu aldar 

sem hafði hvað mest áhrif 

á mótun samtímans eins 

og hann snýr við okkur frá 

degi til dags. Hin sérstæða 

þráhyggja og óhvikula full-

komnunarárátta varð til þess 

að umbylta sex af veigamestu 

iðngreinum síðari tíma: einka-

tölvunni, teiknimyndum, tón-

list, farsímum, spjaldtölvum 

og stafrænni útgáfu. Úr 

verður ekki aðeins áhugaverð 

ævisaga um einn litríkasta 

einstakling tæknialdarinnar 



Nýjar bækur 
frá Lafleur!

Sjálfsævisaga 
Evu Joly er nú fáanleg 

í næstu verslun.
Væntanleg í rafbók 

ásamt mörgum fleiri bókum, 
á íslensku, þýsku og ensku.

Rafbækur frá Lafleur

Úrval rafbóka fyrir alla aldurshópa frá bókaforlögum, 
sjálfstæðum útgefendum, rithöfundum og fræðimönnum.

www.lafleurebooks.com
laflaur@simnet.is | 659 3313 

EVA
JOLY

Áfram barist

EVA
JOLYJJOLY

Áfram barist

Benedikt S. LAFLEUR

Örlaga
teningur

emma.is íslenskar rafbækur
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heldur einnig menningarsaga 

nútímans.

592 bls.

Sena

ISBN 978-9935-9008-9-0

Leiðb.verð: 6.200 kr.

Sveinn frá Elivogum
Nokkrir æviþættir og ljóð

Auðunn Bragi Sveinsson

Sumir sjá margt líkt með 

þeim Skagfirðingunum 

Bólu-Hjálmari og Sveini frá 

Elivogum.

 Vísur Sveins voru ótvíræð-

ar og beinskeyttar og flugu 

um allt land á sínum tíma og 

menn lærðu þær. Sveinn átti 

marga strengi í hörpu sinni. 

Hann orti ljúf ástarkvæði og 

fögur minningaljóð, en hann 

gat einnig ort hárbeitt níð-

kvæði og ádeilur.

Sveinn orkti svo:

Helst til var ég höggvagjarn,

hníflum tamt að ota,

enda varð ég einkabarn

olnboganna skota.

244 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-31-1

Leiðb.verð: 3.900 kr.

Urðarmáni
Ólafur Ásgeir Steinþórsson

Í þessari bráðskemmtilegu 

endurminningabók Ólafs 

Ásgeirs er brugðið upp ein-

stökum myndum af daglegu 

lífi og störfum fólks í Bjarneyj-

um á Breiðafirði síðustu árin 

sem eyjarnar voru í byggð. 

Frá Bjarneyjum er horfið 

vestur til Flateyjar og að lok-

um er mannlífi og uppgangi 

í stórbænum Stykkishólmi 

lýst. Höfundur segir frá af 

leiftrandi sagnagáfu svo að 

lesandi skellir einatt upp úr. 

Í bókinn er endurvakin ver-

öld sem var á eyjunum við 

Breiðafjörð.

156 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-65-0

Veturhús
Þorsteinn J.

Fjölskyldan á bænum Vetur-

hús á Eskifjarðarheiði vann 

einstaka hetjudáð aðfaranótt 

21.janúar 1942. Breskur her-

flokkur lenti í miklu óveðri og 

hermennirnir hefðu trúlega 

flestir farist, ef fjölskyldan 

hefði ekki komið þeim til 

bjargar. Í bókinni er fjallað 

um þessa næst stærstu björg-

un Íslandssögunnar sem fáir 

vissu af. Bókinni fylgir vegleg-

ur dvd diskur með heimildar-

myndinni Veturhús, ásamt 

miklu af aukaefni frá gerð 

myndarinnar.

80 bls.

Winterhouse ehf

Dreifing: Bjatur-Veröld

ISBN 978-9979-72-227-4

Leiðb.verð: 5.600 kr.

Wayne Rooney
Áratugur minn 

í úrvalsdeildinni

Wayne Rooney

Þýð.: Sigurður Helgason

Áratugur minn í úrvalsdeildinni 

er frásögn Wayne Rooney af 

10 árum meðal þeirra bestu 

í enskum fótbolta – og leik 

hans með einu stærsta knatt-

spyrnuliði heims. Þetta er 

sagan af því sem gerist innan 

veggja Manchester United: 

úrvalsdeildartitlar, bikar-

meistaratitlar, deildarbikar-

meistaratitlar og ævintýri 

innan Meistaradeildarinnar.

Wayne Rooney er talinn 

einn fremsti knattspyrnu-

maður sinnar kynslóðar. 

Hann hefur verið stjarna liðs-

ins frá því hann var keyptur til 

liðsins árið 2004.

Wayne fjallar á sterkan hátt 

um hvert tímabil sem hann 

hefur leikið í Úrvalsdeildinni 

og hvernig tilfinning það er 

að vera einn þekktasti knatt-

spyrnumaður veraldar.

305 bls.

Draumsýn ehf.

ISBN 978-9935-444-17-2/-

9935-444-18-9

Þótt þúsundir falli …
Susi Hasel Mundy 

Meðhöf.: Maylan Schurch

Þýð.: Stefán Stefánsson

Einstakar endurminningar 

fjölskyldu þýska hermannsins 

Franz Hasel sem lendir í þeirri 

óbærilegu aðstöðu að gegna 

þegnskyldu jafnframt því að 

vera opinskátt í andstöðu við 

hugmyndafræði og aðfarir 

Hitlers. Spennuþrungin en 

mannleg reynslusaga um 

ógnvænlega og á stundum 

dularfulla atburði. Bók sem 

skilur eftir hughrif og lætur 

engan ósnortinn.

208 bls.

Frækornið

ISBN 978-9979-873-45-7



Hér seg ir Kleo patra Krist björg  sögu  sína, segir frá ástum sínum og sorgum, blátt 
 áfram og hisp urs laust. Nafn bók ar inn ar seg ir mik ið til um inni hald ið. 

Kleo patra er ber dreym in og draum spök. Hún hef ur oft feng ið leið bein ing ar og  
við var an ir gegn um  drauma en fór því mið ur  ekki allt af eft ir  þeim leið bein ing um.

Frá sögn in er ber orð og Kleo patra seg ir m.a. frá  ýmsu því sem er hið  allra nán asta í 
einka lífi sér hvers manns – og er það mjög  ólíkt  henni – sem hef ur aldr ei vilj að  ræða 
einka mál sín op in ber lega.

SÖNN  LÍFS REYNSLU SAGA

Netfang: ljosrak@gmail.com
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Að hætti Sigga Hall 
– Jólaréttirnir
Siggi Hall

Myndir: Lárus Karl Ingason

Hér fer sælkera og listakokk-

urinn Siggi Hall á kostum í 

þessari bók þar sem jólarétt-

irnir eru aðal þemað. Upp-

skriftir og ýmis trix varðandi 

jólamatinn sem og glæsilegar 

myndir teknar af Lárusi Karli. 

Bók sem ætti að vera til á 

hverju heimili.

148 bls.

Litróf ehf.

ISBN 978-9935-9016-4-4

Bollakökur
Ritstj.: Larousse

Þýð.: Snjólaug Lúðvíksdóttir

Bollakökur hafa að geyma 

20 uppskriftir að ljúffengum 

bollakökum og leiðbeiningar 

sem gera bollakökubakstur-

inn auðveldan og skemmti-

legan. Bókin er gefin út í 

vinsælli matreiðslubókaröð 

frönsku bókaútgáfunnar 

Larousse. Bollaköku-bókin er 

í fallegri gjafaöskju ásamt 16 

fjölnota silíkonformum.

64 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-22-2

Eftirréttir Sollu
Sólveig Eiríksdóttir

Myndir: Matthías Árni 

Ingimarsson

Solla opnar nýjar víddir í gerð 

gómsætra eftirrétta og sæl-

gætis fyrir alla sem hafa áhuga 

á heilbrigði og hollri næringu 

samfara girnilegum kræsing-

um. Hér má finna tertur, litlar 

og stórar bökur, brownies, 

smákökur, konfekt, ís og fleiri 

freistingar sem óhætt er að 

láta undan. Solla er í farar-

broddi meðal hráfæðiskokka, 

hérlendis sem erlendis.

184 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-308-5

Eldað með Ebbu í 
Latabæ
100 hollar og góðar 

uppskriftir fyrir alla 

fjölskylduna

Ebba Guðný Guðmundsdóttir

Hin vinsæla Pure Ebba – 

höfundur Hvað á ég að gefa 

barninu mínu að borða? 

– eldar hér hollar og bragð-

góðar uppskriftir í Latabæ. 

Fjölbreyttir heitir réttir, 

pítsur, kökur, morgunmatur, 

drykkir o.fl o.fl. Ebba kennir 

allri fjölskyldunni að búa til 

einfaldan og frábæran mat. 

Hollur matur gerir okkur ekki 

bara hraust, heldur líka kát 

og glöð.

226 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-02-6

Eldað og bakað í 
ofninum heima
Góður matur – gott líf

Gísli Egill Hrafnsson og 

Inga Elsa Bergþórsdóttir

Einstök bók fyrir alla sem 

njóta þess að elda og baka 

frá grunni með þátttöku allrar 

fjölskyldunnar. Fjölbreyttar 

uppskriftir að gómsætum 

heimilismat, girnilegum 

veisluréttum, góðu brauði 

og freistandi og frábærum 

tertum og öðru góðgæti, 

með áherslu á gott hráefni. 

Höfundar sendu í fyrra frá sér 

bókina Góður matur – gott 

líf í takt við árstíðirnar og var 

hún tilnefnd til Íslensku bók-

menntaverðlaunanna.

249 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2197-5



www.forlagid.i s  – alvör u bókaverslun á net inu

Gómsætar, einfaldar  
og fljótlegar
Girnilegar múffur sem  
henta við hvert tækifæri,  
frá morgni til kvölds:

 
 og köttinn

www.forlagid.is

NANNA RÖGNVALDARDÓTTIR er löngu orðin 

Hún hefur sent frá sér á annan tug vinsælla 
matreiðslubóka, þar á meðal Smárétti Nönnu 
og Jólamat Nönnu
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HaPP HaPP hurrah
Unnur Guðrún Pálsdóttir og 

Erna Sverrisdóttir

Ensk útgáfa bókarinnar Happ 

happ húrra sem út kom á síð-

ast ári. Í Happ-eldhúsinu eru 

grænmeti, ávextir, hnetur 

og fræ í öndvegi. Það er fátt 

fallegra en litatónar ávaxta 

og grænmetis. Litirnir bera 

með sér lífsgleði og orku 

og með hæfilegu magni af 

hreinu kjöti og fiski verður til 

dásamlegur matur. Í bókinni 

eru fjölmargar uppskriftir að 

hollum réttum og skreyttum 

fallegum ljósmyndum.

140 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-25-3

Heilsuréttir 
fjölskyldunnar
Berglind Sigmarsdóttir

Hér eru uppskriftir að ljúf-

fengum réttum sem fjöl-

skyldan elskar en bókin er 

skrifuð fyrir þá sem vilja bæta 

mataræði og lífsstíl fjölskyld-

unnar. Hér nýtur Berglind 

aðstoðar eiginmanns síns, 

landsliðskokksins Sigurðar 

Gíslasonar, við gerð upp-

skriftanna og afraksturinn 

er glæsileg lífsstíls- og mat-

reiðslubók, stútfull af girni-

legum heilsuréttum. Gefin 

eru ráð um hvernig hægt 

er að draga úr sykurneyslu 

barna og ungmenna – og 

hvernig við fáum börn og 

unglinga til að borða heilsu-

samlegan mat og bæta lífsstíl 

sinn.

240 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-24-6

Heilsusúpur og salöt
Auður Ingibjörg Konráðsdóttir

Hér er að finna uppskriftir að 

girnilegum, hollum og fjöl-

breyttum súpum og salötum 

við allra hæfi. Þetta er bók 

fyrir þá sem vilja huga vel að 

mataræði sínu og heilbrigði 

en bjóða jafnframt upp á 

ljúffenga en ekki síst fallega 

og freistandi rétti. Höfundur 

bókarinnar er annálaður 

heilsukokkur og hefur meðal 

annars haldið úti vinsælli 

vefsíðu, www.heilsukokkur.

is. Í fyrra kom út eftir hana 

bókin Heilsudrykkir. Sú bók 

er nú uppseld.

110 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-36-9

Hollt og hátíðlegt
Guðrún Jóhannsdóttir

Hér eru uppskriftir að hollum 

og næringarríkum mat fyrir 

fólk sem vill fara óhefð-

bundnar leiðir í hátíðarmat-

seld. Höfundur hefur áður 

gefið út bækurnar Hollt og 

fljótlegt og Hollt og ódýrt 

sem hlutu vinsældir og eru 

væntanlegar í endurútgáfa.

132 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-061-3 Kilja 

Into the North
Live well, eat well 

– the Icelandic way

Gísli Egill Hrafnsson og 

Inga Elsa Bergþórsdóttir

Þýð.: María Helga 

Guðmundsdóttir

Höfundarnir voru tilnefndir 

til Íslensku bókmenntaverð-

launanna í fyrra fyrir bók sína 

Góður matur – gott líf. Þetta 

er að hluta til ensk útgáfa 

þeirrar bókar en með nýjum 

texta sem er kynning á landi, 

sögu og þjóð og fjölda nýrra 

og stórglæsilegra mynda 

af íslenskri náttúru og ís-

lenskum mat. Góð gjöf til er-

lendra vina sem vilja kynnast 

íslenskri matargerð. Á ensku.

176 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2182-1Nýr 
glæpasagnahöfundur

Skuggalega spennandi



www.forlagid.i s  – alvör u bókaverslun á net inu

GÓMSÆTT OG HOLLT

ƒ‚RAW

SOLLA EIRÍKS  

– besti hráfæðiskokkur í heimi  

að dómi www.bestofrawfoods.com.

Eftirréttir Sollu er einstök sælkerabók 

sem geymir fjölmargar uppskriftir  

að gómsætum og hollum freistingum. 

Kökur, bökur, konfekt, ís og margt  

annað ótrúlega girnilegt.

www.forlagid.is
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Konfekt
Ritstj.: Larousse

Þýð.: Snjólaug Lúðvíksdóttir

Konfekt hefur að geyma 

20 uppskriftir að ljúffengu 

konfekti og leiðbeiningar 

sem gera konfektgerðina 

auðvelda og skemmtilega. 

Bókin er gefin út í vinsælli 

matreiðslubókaröð frönsku 

bókaútgáfunnar Larousse. 

Konfekt-bókin er í fallegri 

gjafaöskju ásamt 30 fjölnota 

silíkonformum sem frábært 

er að nota við konfektgerð-

ina. Nú verður konfektgerðin 

leikur einn.

64 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-23-9

Ljúfmeti úr 
lækningajurtum
– Albert og Anna Rósa elda

Albert Eiríksson og Anna Rósa 

Róbertsdóttir

Anna Rósa grasalæknir og 

ástríðukokkurinn Albert hafa 

brennandi áhuga á elda-

mennsku og lækningajurtum. 

Í þessari bók hafa þau tekið 

höndum saman og útkoman 

er fjöldi girnilegra og góm-

sætra rétta þar sem krydd- og 

lækningajurtir eru í hávegum 

hafðar. Hér er meðal annars 

næringarríkur morgunmatur, 

kjöt-, fisk- og grænmetis-

réttir og ljúffengar súpur 

að ógleymdum drykkjum, 

brauði og eftirréttum. Miðlað 

er fræðandi upplýsingum um 

lækningamátt jurtanna og 

stungið upp á öðru hráefni 

þegar ekki fást ferskar lækn-

ingajurtir á veturna.

116 bls.

Anna Rósa grasalæknir ehf.

ISBN 978-9979-72-208-3

Leiðb.verð: 4.999 kr.

Matur og meiri matur
Ögmundur G. Albertsson

Bókin hefur að geyma 100 

ljúffengar uppskriftir að fjöl-

breyttum mat eins og kafla-

heitin bera með sér: súpur, 

pasta, samlokur, salöt, fisk-

réttir, kjötréttir og eftirréttir. 

Eingöngu er notað hollt og 

gott hráefni sem auðvelt er 

að nálgast. Uppskriftirnar eru 

einfaldar í framkvæmd og 

sniðnar að getu almennings. 

Höfundur útskrifaðist frá 

Hótel- og veitingaskólanum 

árið 1994 og hefur síðan 

starfað við matreiðslu, m.a. 

á Horninu og Café Mílanó. 

Hann hefur því mikla reynslu 

af matargerð sem honum 

tekst að miðla skilmerkilega 

til lesenda. Hér ættu allir að 

finna eitthvað við sitt hæfi, 

hvort sem elda á einfaldan 

hversdagsmat eða bjóða til 

veislu.

Verði ykkur að góðu.

152 bls.

Steinegg ehf.

ISBN 978-9935-421-22-7

Leiðb.verð: 1.990 kr.

Múffur í hvert mál
Nanna Rögnvaldardóttir

Það er fljótlegt og auðvelt 

að baka girnilegar múffur og 

þær henta við öll tækifæri – 

frá morgni til kvölds. Nanna 

hefur sent frá sér á annan 

tug vinsælla matreiðslubóka 

og hér gefur hún uppskriftir 

að alls konar múffum, hollum 

morgunmúffum, nestis- og 

kvöldverðarmúffum, sætum 

múffum með kaffinu og jafn-

vel múffum fyrir gæludýrin.

120 bls.

FORLAGIÐ

Iðunn

ISBN 978-9979-1-0518-3

Kiddi  
fer í frí

Spenna

Spenna



Við segjum sögur Bækur/Tónlist/Myndbönd www.sogurutgafa.is

100 skemmtilegar uppskriftir 
fyrir alla fjölskylduna
Hollur matur gerir okkur öll  
hraust og sterk – og líka kát og glöð. 
Allra skemmtilegast er þegar öll 
fjölskyldan vinnur saman í eldhúsinu 
og býr til hollan og bragðgóðan mat.

Það er líka miklu auðveldara en  
flestir halda!

Ebba Guðný Guðmundsdóttir, eða Pure-

Ebba eins og hún kallar sig, slæst hér í lið 

með Latabæ og kennir allri fjölskyldunni 

að búa til mat eftir einföldum og 

skemmtilegum uppskriftum.

Nú getur öll fjölskyldan sameinast og búið 

til ljúffengar pítsur, bollur, dásamlega 

drykki, morgunmat, pottrétti, kökur,  

ís og allt mögulegt annað.
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Orð, krydd & krásir
Spennandi og girnilegir réttir 

af slóðum Biblíunnar

Sigrún Óskarsdóttir og Kristín 

Þóra Harðardóttir

Áhugaverð og glæsileg bók 

með spennandi og girnileg-

um réttum af söguslóðum 

Biblíunnar. Hráefnið er hins 

vegar úr íslenskri náttúru til 

sjávar og sveita. Einfaldur og 

heilsusamlegur matur en um 

leið kitlandi og framandi!

169 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-26-6

Pítsur
Carla Bardi

Þýð.: Nanna Gunnarsdóttir

Hér er að finna meira en 50 

uppskriftir að gómsætum 

pítsum, allt frá hefðbundn-

um ítölskum pítsum yfir í 

frumlegri útfærslur frá öllum 

heimshornum. Uppskriftin 

að deiginu er einföld og fljót-

gerð, deigið er blandað og 

hnoðað á einungis nokkrum 

mínútum. Með bókinni verð-

ur pítsugerðin skemmtileg 

og öll fjölskyldan getur tekið 

þátt í að hnoða og leggja 

áleggið á þar til ljúffeng og 

nærringarrík máltíð er komin 

á borðið.

128 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-32-1

Safaríkt líf
Ljúffengir heilsudrykkir

Þorbjörg Hafsteinsdóttir

68 uppskriftir af ljúffengum 

heilsudrykkjum; þeytingum, 

hristingum og grænum 

söfum sem eru stútfullar af 

hollustu. Njóttu – og líf þitt 

verður safaríkara!

146 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-039-2 Kilja 

Stóra Disney 
heimilisréttabókin
Ritstj.: Margrét Þóra 

Þorláksdóttir

Þessi bók hefur að geyma 112 

spennandi, hollar og góm-

sætar uppskriftir fyrir upp-

rennandi matreiðslumenn. 

Hér er að finna einfaldar 

uppskriftir af kraftmiklum 

kjötréttum, skemmtilegum 

fiskréttum, girnilegum græn-

metisréttum, sjóðheitum 

súpum, freistandi salötum, 

svo ekki sé minnst á góm-

sætar samlokur.

140 bls.

Edda útgáfa

ISBN 978-9935-13-108-9

Leiðb.verð: 3.990 kr.

Súpur allt árið
Sigurveig Káradóttir

Myndir: Gunnar Sverrisson

Sigurveig Káradóttir gefur 

hér uppskriftir að kjarngóð-

um súpum úr fersku græn-

meti og bragðmiklu soði. 

Fjölbreytni ræður ríkjum og 

finna má strauma frá ýmsum 

heimshornum.

72 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-059-0 Kilja 

Villibráð
Úlfar Finnbjörnsson

Myndir: Karl Petersson

Myndskr.: Jón Baldur Hlíðberg

Glæsilegt alfræðirit um nýt-

ingu villibráðar, fullt af fróð-

leik og ómótstæðilegum sæl-

kerauppskriftum. Stóra bókin 

um villibráð kom út 2011 en 

er nú gefin út lítið breytt í 

minna broti.

288 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-064-4

 
sagnahöfundur

Vísindaskáldsaga

Nýr



Ný bók 
eftir höfunda
Góður matur 

– gott líf  í takt við 
árstíðirnar

Eldað og bakað í ofninum heima er 
einstök bók fyrir alla sem njóta þess 
að útbúa góðan mat fyrir fjölskyldu 
og vini. Í þessari veglegu bók eru á 
annað hundrað girnilegra uppskrifta 
að fjölbreyttum réttum sem elda má í 
ofni, allt frá ljúffengum heimilismat að 
spennandi veisluföngum, ásamt brauði, 
freistandi kökum og öðru góðgæti. 
Einnig má finna margvíslegan fróðleik 
um mat og matargerð auk þess sem 
mismunandi bakstursaðferðum er lýst 
í máli og myndum, skref  fyrir skref. 

Bókina prýðir mikill fjöldi stórglæsilegra 
ljósmynda.

Að breyta uppskriftumðAAAðAA

Ómótstæðilegir fiskréttir

Hollari bakstur Eftirréttir

Meðlæti og grænmetisréttir

Öðruvísi veislutertur

Langeldaðir kjötréttir Fjölskylduvæn matargerð Brauðbakstur

Hollari bakstur ftirréttirEf
ð breyta uppskriftumðAAAðAA ðruvísi veisluterturÖðÖÖ

Hollari bakstur ftirréttirEf
ð breyta uppðAAAðAA

ÓÓmótstæðilegir fiskréttir ðlæti og grænmeMeðMngeldaðir kjötréttirLan
etisréttiir ölskylduvæn matargerðöFjöF ð auðbaksturBraB

Ómótstæðilegir fiskréttir ðlæti og grænmetisréttiMeðM ir
ngeldaðir kjötréttirLan

yj

Makrónur
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23 atriði um kapítalisma 
sem ekki er sagt frá
Ha-Joon Chang

Þýð.: Ólöf Eldjárn

Í þessari stórmerku bók 

eru viðteknar hugmyndir 

um hagkerfi og stjórnkerfi 

heimsins teknar fyrir og sýnt 

fram á að þær standast í raun 

ekki skoðun. Höfundurinn, 

sem er prófessor við Cam-

bridge-háskóla, sýnir hér að 

við þurfum ekki að sætta 

okkur við heiminn eins og 

hann er, við getum farið aðrar 

leiðir og náð árangri. Gagn-

rýnin og uppbyggileg bók á 

mannamáli.

336 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2192-0 

Óbundin

9 leiðir til lífsorku
Þorbjörg Hafsteinsdóttir

Jafnvægi, orka, vakning, 

hreyfing, kjarkur, samhljóm-

ur, ástríða, skýrleiki, með-

vitund. Saman skapa þessir 

níu þættir þann tíunda, sjálfa 

lífsorkuna en með hana í far-

teskinu eflist starfsemi líkama 

og huga og betur gengur að 

sinna markmiðum okkar.

298 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-028-6

A Visit to the World of 
the Puffin
Friðþjófur Helgason

Friðþjófur hefur ljósmyndað 

lundann og aðra fugla um 

langt skeið og í þessari litlu 

en gullfallegu bók er að 

finna úrval af myndum hans 

af lundanum við strendur 

Íslands. Texti bókarinnar er 

stuttur en gefur miklar upp-

lýsingar um lundann, sam-

inn af Sigfúsi Bjartmarssyni 

og Guðbrandi Siglaugssyni. 

Anna Margrét Björnsdóttir 

þýddi á ensku.

96 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-11-7

Að elska það sem er
Fjórar spurningar sem geta 

skipt sköpum

Byron Katie

Þýð.: Vésteinn Lúðvíksson

Hér er sett fram ný aðferð til 

að vinna úr sársaukafullum 

hugsunum. Lesandi svarar 

fjórum einföldum spurning-

um til að kanna eigin huga 

og leysa „verkefnið“. Mark-

miðið er að losna við spennu 

og njóta lífsins betur.

232 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-026-2 Kilja 

Af sjónarhóli leikstjóra
Sveinn Einarsson

Ritstj.: Trausti Ólafsson

Martin Scorsese

„Ein allra

áhrifaríkasta

bók sem ég

hef  lesið.“

leikstjóri

„Ég vænti einskis.

Ég óttast ekkert.

Ég er frjáls.“

Nikos Kazantzakis
rithöfundur
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Sveinn Einarsson gefur les-

anda innsýn í starf leikstjór-

ans með því að lýsa eigin 

sviðsetningum á alls fjórtán 

verkum sem hann hefur sett 

á svið, allt frá Yvonne Búrg-

úndarprinsessu í Iðnó 1968 

til Cavalleria Rusticana og I 

Pagliacci í Gamla bíói 2008. 

Bókin Af sjónarhóli leikstjóra 

er hin fyrsta í fyrirhugaðri 

ritröð um íslenska leikstjóra.

234 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-977-2

Leiðb.verð: 4.500 kr. Kilja

Afmælisdagar 
með málsháttum
Samant.: Friðrik A. Friðriksson 

og Hildur Hermóðsdóttir

Bókin kom fyrst út árið 1950 

og hefur notið vinsælda æ 

síðan. Hér hefur hún verið 

endurskoðuð og færð í nú-

tímalegri búning.

160 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-027-9

Afreksfólk öræfanna
Æviferill Fjalla-Eyvindar og 

Höllu

Hjörtur Þórarinsson

Fjalla-Eyvindur var á flótta 

í um 40 ár á átjándu öld og 

bjó sér fylgsni víða um land 

ásamt Höllu lagskonu sinni. 

Hjörtur Þórarinsson hefur 

tekið saman rit um ferðir 

þeirra og dvalarstaði.

44 bls.

Ferðafélag Íslands

ISBN 978-9935-414-06-9

Leiðb.verð: 1.900 kr.

Akranes
milli fjalls og fjöru

Friðþjófur Helgason

Myndrstj.: Aðalsteinn S. 

Sigfússon

Fjórða ljósmyndabók Frið-

þjófs Helgasonar um bæjar-

félagið og fólkið á Akranesi 

lítur dagsins ljóa á 70 ára 

afmæli kaupstaðarinns en sú 

fyrsta kom út fyrir aldafjórð-

ungi. Víðmyndir eru ákveðið 

stef í bókinni og setja mark 

sitt á form hennar

96 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-63-6

Uppheimar  |   Vesturgötu 45  |   300 Akranes  |   511 2450

uppheimar@uppheimar.is  |   www.uppheimar.is

Boðið vestur
GUÐLAUG JÓNSDÓTTIR & 

KARL KRISTJÁN ÁSGEIRSSON

Boðið vestur er í grunninn matreiðslubók en jafn framt svo miklu 
meira. Bókinni er skipt upp í kafla eftir mán uðum ársins og hverjum 
mánuði fylgja fjölbreyttar upp skriftir að ýmiss konar réttum að vest-
an úr því náttúrulega hráefni sem í boði er og hefð er fyrir á hverj um 
árstíma.
 
Ríkuleg náttúra, menning og saga Vestfjarða skipa stóran sess í 
þessu verki sem er prýtt glæsilegum ljósmyndum Ágústs Atlasonar.
 
Höfundarnir, hjónin og matreiðslumeistararnir Guðlaug Jónsdóttir 
og Karl Kristján Ásgeirsson á Ísafirði, kynna lesendum gamlar hefðir 
og siði samhliða því að notfæra sér spennandi nýjungar úr eldhúsi 
samtímans.
 
Hér er á ferðinni einstakt verk í flokki matreiðslubóka; virð ing höf-
unda fyrir náttúru og mannlífi Vestfjarða skilar sér vel. 

Boðið vestur er kær komin og forvitnileg bók fyrir allt áhugafólk 
um mat reiðslu og matarmenningu.

Boðið vestur er einnig fáanlega á ensku og þýsku.

VEISLUFÖNG 
ÚR NÁTTÚRU VESTFJARÐA
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Almanak 
Háskóla Íslands 2013
Ritstj.: Þorsteinn Sæmundsson 

og Gunnlaugur Björnsson

Auk dagatals flytur alman-

akið margvíslegar upplýs-

ingar, svo sem um sjávarföll 

og gang himintungla. Lýst er 

helstu fyrirbærum á himni, 

sem frá Íslandi sjást. Í alman-

akinu eru stjörnukort, kort 

sem sýnir áttavitastefnur á Ís-

landi og kort sem sýnir tíma-

belti heimsins. Þar er að finna 

yfirlit um hnetti himingeims-

ins, mælieiningar, veðurfar, 

stærð og mannfjölda allra 

sjálfstæðra ríkja og tímann 

í höfuðborgum þeirra. Loks 

eru í almanakinu upplýsingar 

um helstu merkisdaga fjögur 

ár fram í tímann.

96 bls.

Háskólaútgáfan

ISSN 1022-8527

Leiðb.verð: 1.890 kr. Kilja

Almanak 
Þjóðvinafélagsins 2013
Ritstj.: Heimir Þorleifsson, 

Jón Árni Friðriksson, 

Þorsteinn Sæmundsson og 

Gunnlaugur Björnsson

Almanak Þjóðvinafélagsins er 

aðgengileg handbók um ís-

lensk málefni. Í almanakinu 

sjálfu er m.a. að finna dagatal 

með upplýsingum um gang 

himintungla, messur kirkju-

ársins, sjávarföll, hnattstöðu 

Íslands o.fl. Í Árbók Íslands 

er fróðleikur um árferði, 

atvinnuvegi, stjórnmál, úrslit 

Íslandsmóta, náttúruhamfar-

ir, slys, mannalát, verklegar 

framkvæmdir, vísitölur, verð-

lag o.s.frv.

204 bls.

Hið íslenska þjóðvinafélag

Dreifing: Háskólaútgáfan

ISSN 1670-2247

Leiðb.verð: 1.990 kr.

Alþjóðlegir mannrétt-
indasamningar 
sem Ísland er aðili að
Björg Thorarensen

Íslenska ríkið er aðili að fjöl-

mörgum alþjóðlegum mann-

réttindasamningum og ber 

þjóðréttarleg skylda til þess 

að virða og vernda mannrétt-

indi sem þar eru talin.

Í þessu riti er safnað saman 

mikilvægustu samningum á 

vettvangi Evrópuráðsins og 

Sþ sem Ísland hefur fullgilt 

fram til ársins 2012. Frá því 

að fyrsta útgáfa ritsins kom 

út árið 2003 hefur verið ör 

þróun í alþjóðlegri samnings-

gerð um mannréttindi, nýjar 

samþykktir hafa bæst við og 

aðrar breyst og hefur Ísland 

gerst aðili að nýjum samning-

um. Þar má nefna breytingar 

sem gerðar voru á Mannrétt-

indasáttmála Evrópu með 14. 

viðauka á reglum um kæru-

skilyrði og málsmeðferð fyrir 

Mannréttindadómstóli Evr-

ópu. Markmið útgáfunnar er 

að greiða sem mest aðgang 

að samningunum og breiða 

út þekkingu um efni þeirra.

300 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-964-2

Leiðb.verð: 3.900 kr. Kilja

Andlitsmeðferð og 
efnafræði snyrtivara
Kennslubók í snyrtifræði

Á. Bergljót Stefánsdóttir og 

Guðrún Pétursdóttir

Starfsvið snyrtifræðinnar er 

afar fjölbreytt. Það nær til 

alls þess er varðar húðina 

og undirliggjandi vefi, hvort 

sem um er að ræða andlits-

meðferð, handsnyrtingu, 

fótsnyrtingu eða líkamsmeð-

ferð. Í þessari bók er fjallað 

um andlitsmeðferð og efna-

fræði snyrtivara með hliðsjón 

af námskrá menntamálaráðu-

neytisins í snyrtifræði. Hún 

skiptist í fimm hluta. Fyrstu 

þrír hlutarnir eru grunnmeð-

ferð A, B og C, fjórði hlutinn 

er um sérhæfðar meðferðir 

og sá fimmti um efnafræði 

snyrtivara og notkun þeirra. 

Þetta er fyrsta bók sinnar teg-

undar á íslensku og ætti að 

nýtast öllum þeim sem eru að 

læra snyrtifræði í skólum, eða 

til endurmenntunar. Höfund-

arnir eru snyrtifræðimeistarar 

og kennarar við Fjölbrauta-

skólann í Breiðholti en hafa 

auk þess víðtæka reynslu af 

námskeiðahaldi, snyrtistofu-

rekstri og faglegu starfi innan 

greinarinnar.

232 bls.

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 9789979673132 Kilja 

bókin
Kiddi  

fer í frí

4
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FREISTA, SEÐJA OG GLEÐJA!

„Himneskar

uppskriftir og sérlega

bragðgóð skemmtun að fletta

þessari matreiðslubók.“ 

SIGURLAUG M. JÓNASDÓTTIR,

MATGÆÐINGUR

Áhugaverð og glæsileg bók með spennandi og girnilegum réttum af 

söguslóðum Biblíunnar. Hráefnið er hins vegar úr íslenskri náttúru

til sjávar og sveita. Einfaldur og heilsusamlegur matur en um leið 

kitlandi og framandi!

ÓM
ÓTSTÆÐILEGIR RÉTTIR!
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Andvari 2012
Nýr flokkur LIV. 137. ár

Ritstj.: Gunnar Stefánsson

Aðalgrein Andvara að þessu 

sinni er æviágrip Róberts 

Abrahams Ottóssonar, tón-

listarmanns og fræðimanns, 

eftir Árna Heimi Ingólfsson. 

Róbert var þýskur að upp-

runa, kom ungur til Íslands 

og vann hér margháttuð for-

ustustörf í tónlistarmálum 

um áratugaskeið, stjórnaði 

kórum og hljómsveitum, 

kenndi guðfræðinemum 

og var söngmálastjóri þjóð-

kirkjunnar. Hann var ástríðu-

fullur listamaður, skarpur 

fræðimaður og einn sá sem 

best kynnti öndvegisverk 

tónbókmenntanna fyrir Ís-

lendingum. Í öðrum greinum 

er m. a. fjallað um Hallgrím 

Scheving kennara á Bessa-

stöðum, Benedikt Gröndal 

Sveinbjarnarson, Charles 

Dickens og sagnfræðingana 

og frændurna Pál og Boga 

Th. Melsteð.

184 bls.

Hið íslenska þjóðvinafélag

Dreifing: Háskólaútgáfan

ISSN 0258-3771

Leiðb.verð: 2.500 kr. Kilja

Ábyrgðarkver
Bankahrun og lærdómurinn 

um ábyrgð

Gunnlaugur Jónsson

Bók um ábyrgð, bæði í fjár-

málum og á öðrum sviðum. 

Hugsjón Gunnlaugs um 

persónulega og einstaklings-

bundna ábyrgð snýst ekki að-

eins um fjármál og stjórnmál, 

heldur í reynd um aðferðina 

við að ná árangri í lífinu yfir-

leitt.

144 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-73-5

Bílar
í máli og myndum

Ritstj.: Kathryn Hennessy

Þýð.: Árni Óskarsson og 

Jóna Dóra Óskarsdóttir

Bókin Bílar í máli og myndum 

leiðir lesandann á einstakan 

hátt í gegnum sögu þessa 

merkilega farartækis sem 

umbylti 20. öldinni. Hér getur 

að líta meira en 1200 bíla af 

öllum stærðum og gerðum, 

margbreytilegar vélar og 

sögu ástsælustu tegundanna 

og mannanna á bak við þær. 

Sannkölluð skemmtireisa í 

gegnum bílasöguna og full-

komin gjöf handa bílaáhuga-

mönnum á öllum aldri.

360 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-267-5

Boðið vestur
Guðlaug Jónsdóttir og 

Karl Kristján Ásgeirsson

Myndir: Ágúst Atlason

Boðið vestur er í grunninn 

matreiðslubók en jafnframt 

svo miklu meira en það. Í 

bókinni, sem skipt er upp í 

kafla eftir mánuðum ársins, er 

mikill fjöldi uppskrifta að ým-

iss konar réttum að vestan úr 

því náttúrulega hráefni sem 

í boði er á hverjum árstíma. 

Ríkuleg náttúra, menning og 

saga Vestfjarða skipar stóran 

sess í bókinni sem er prýdd 

glæsilegum ljósmyndum. 

Bókin er jafnframt gefin út á 

ensku og þýsku.

256 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-49-0

Dagar vinnu og vona
Saga Verkamannafélagsins 

Dagsbrúnar, 2 hluti

Þorleifur Friðriksson

Verkið er sjálfstætt framhald 

af bókinni Við brún nýs dags 

(2007) og líkt og þar eru hér 

fetaðar nýjar brautir í íslenskri 

samtímasögu, hvorki hefð-

bundin félagssaga né strípuð 

fræðileg greining. Hún er 

enn síður saga af hetjum og 

fórnarlömbum.

Verkamannafélagið Dags-

brún er leiðarhnoða um sam-

félag alþýðufólks.

Með aðstoð félagsins fet-

um við okkur um umhverfi 

og hugmyndaheim samfé-

lags sem einu sinni var og 

dýpkum jafnframt skilning 

okkar á því sem er.

Verkið er tilraun til þess 

að skoða viðfang allrar sagn-

fræði, manneskjuna sjálfa, 

í umhverfi sem byggt er á 

hlutlægri sagnfræðilegri 

rannsókn.

Bókin er prýdd fjölda ljós-

mynda af vettvangi vinn-

unnar og hversdagslífs. Þær 

eru flestar teknar af Karli 

Christian Nielsen (1895–

1951), verkamanni.

Linsuauga hans er notað 

til þess að skoða heim al-

þýðufólks, vinnuna, húsnæði, 

klæði og annað sem taldist 

til hvunndagslífs í Reykjavík 

fram um miðja 20. öld.

430 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-978-9

Leiðb.verð: 5.900 kr.
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Dagbók Eddu Björgvins
Edda Björgvinsdóttir

Hvað gerir þjóðkunn leik-

kona þegar hún týnir dagbók 

sinni, óprúttinn fyrrum fjöl-

skyldumeðlimur finnur hana 

(bókina) á förnum vegi, fær 

hana í hendur ófyrirleitnum 

útgefanda sem síðan lætur 

prenta hana (bókina) í stóru 

upplagi og gefur hana út? Á 

hún (leikkonan) að taka vilj-

ann fyrir verkið og sætta sig 

við orðinn hlut eða leita tafar-

lausra ráða til að ná sé niður 

á misyndismönnunum? Eða 

á hún að kaupa allt upplagið 

áður en það fer í dreifingu 

og giftast verðbréfasalanum, 

bróður útgefandans, sem 

spákonan Karen Lykkemose 

hefur gegn ríflegri þóknun 

fallist á að upplýsa að sé hinn 

raunverulegi tilgangur örlag-

anna með þessari gráglettnu 

uppákomu?

240 bls.

Tindur

ISBN 9789979653783

Leiðb.verð: 5.690 kr.

Dagbók Elku
Alþýðumenning í þéttbýli á 

árunum 1915–1923 í frásögn 

Elku Björnsdóttur verkakonu

Ritstj.: Hilma Gunnarsdóttir og 

Sigurður Gylfi Magnússon

Elka Björnsdóttir var verka-

kona í Reykjavík í upphafi 20. 

aldar. Hún var trúuð, þátt-

takandi í verkalýðsmálum, 

áhugasöm um menntir, 

menningu og framfarir en 

um leið íhaldssöm og fast-

heldin á hefðir. Hún var höfð-

ingjadjörf og jafnréttissinnuð 

sveitakona sem fylgdist grant 

með því sem var að gerast í 

þjóðmálunum og tileinkaði 

sér margt af því sem nútíminn 

hafði upp á að bjóða. Bókin 

veitir einstaka innsýn í lífsbar-

áttu, kjör og aðbúnað fátæks 

fólks í Reykjavík um það leyti 

sem Ísland var að verða full-

valda ríki. Vinnuharka, hús-

næðisekla, vöruskömmtun, 

dýrtíð, alvarleg veikindi og 

óhagstætt tíðarfar settu svip 

á hina daglegu lífsbaráttu 

en einnig má greina í texta 

Elku sterka samhjálp, kröft-

uga stéttabaráttu og sókn í 

menntun og menningu.

330 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-967-3

Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

Einn plús einn
Bréfaskipti Steinars 

Sigurjónssonar og Jón Ýngva

Umsj.: Þorsteinn Antonsson

Ástríðufull  bréfask ipti 

tveggja manna í leit að sam-

tíð sinni og sjálfum sér í sögu 

og ljóði. Neistaflug orða 

milli tveggja ólíkra manna 

frá árunum 1965–1980. Jón 

heimakær á leið inn í myrkur 

og óvit. Hinn kunnari Steinar 

á þeytingi um Evrópu til að 

gerast sem tíðast og mest 

þátttakandi í erli og óhófs-

lifnaði stórborga álfunnar. 

Sjálfslýsing hans í bréfunum 

er einstök meðal birtra heim-

ilda um rithöfundinn Steinar 

Sigurjónsson. Líkt má segja 

um hlédrægni hins minna 

þekkta Jóns Ýngva. Hún talar 

sínu máli um rætur íslensks 

þjóðlífs sem enginn kannast 

við að hafa sáð fyrir.

Með bókinni koma bréfin 

nú í fyrst sinn fyrir sjónir al-

mennings og fræðimanna. 

Þau hafa verið fæstum kunn 

til þessa. Umsjón útgáfunnar 

er í höndum Þorsteins Ant-

onssonar sem ritar formála.

171 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-94-7

Leiðb.verð: 2.990 kr. Kilja
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Eivör
Jens Guðmundsson

Íslendingar hafa tekið ást-

fóstri við færeysku tónlistar-

konuna Eivöru. Það er ofur 

eðlilegt. Hún er stórkostleg! 

Henni þykir líka mjög vænt 

um Ísland. Í bókinni er sagt 

frá mörgu því sem þig hefur 

langað til að vita – en ekki 

hefur verið sagt frá áður. 

Hvernig barn og unglingur 

var hún? Af hverju á hún 

fjölmennan frændgarð á Ís-

landi? Hvernig lýsa æskuvinir 

persónunni Eivöru. Af hverju 

hætti hún við að verða at-

vinnukona í knattspyrnu? 

– Fjöldi ljósmynda af Eivöru 

allt frá barnsaldri. Frásögnin 

er fjörleg eins og hún Eivör 

okkar sjálf. Bráðskemmtileg 

bók!

160 bls.

Bókaútgáfan Æskan

ISBN 978-9979-767-91-6

Eldheitur leiðarvísir að 
leyndardómum kynlífs
Ritstj.: Cosmopolitan

Þýð.: Sigga Dögg

Bættu smá erótík í líf þitt með 

þessum efnismikla leiðarvísi 

frá ritstjórum tímaritsins Cos-

mopolitans. Bókin ljóstrar 

upp um hina margvíslegu 

leyndardóma kynlífsins og 

býður upp á fjölda ráða og 

djarfra hugmynda sem víkka 

sjóndeildarhringinn og há-

marka kynlífsupplifunina.

240 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-37-6

Equality into Reality
Action for Diversity and 

Non-Discrimination in 

Iceland

Ritstj.: Evelyn Ellis og Kristín 

Benediktsdóttir

Í bókinni er fjallað um reglur 

Evrópusambandsins um 

bann við mismunun, einkum 

tilskipun 2000/43/EB um 

jafna meðferð án tillits til kyn-

þáttar eða þjóðernis og til-

skipun 2000/78/EB um jafna 

meðferð á vinnumarkaði og í 

atvinnulífi, og þá vernd sem 

íslensk löggjöf, sem bannar 

mismunun, veitir einstak-

lingum í ljósi framangreindra 

reglna Evrópusambandsins.

424 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-919-2

Leiðb.verð: 5.900 kr.

Eru allir öðruvísi?
Fjölmenning og heimspeki

Jóhann Björnsson og Björn 

Jóhannsson

Bókin fjallar um ýmsa þætti 

fjölmenningarsamfélags-

ins með heimspekilegum 

hætti. Hún samanstendur af 

sex köflum sem hver um sig 

hefur ákveðið þema. Bókin 

getur gagnast í kennslu með 

nemendum á ýmsum aldri, 

en hana má einnig nota sér til 

ánægju í góðra vina hópi þar 

sem áhugi er á að rökræða og 

pæla saman.

60 bls.

Sísyfos heimspekismiðja

ISBN 978-9979-72-203-8

Leiðb.verð: 2.500 kr.

Eyjafjallajökull on Fire
Ari Trausti Guðmundsson

Myndir: Ragnar Th. 

Sigurðsson

Þessi útgáfa er smækkuð 

gerð af metsölubókinni Eyja-

fjallajökull eftir þá félaga Ara 

Trausta og Ragnar Th. sem út 

kom rétt um það leyti sem 

eldgosinu lauk snemmsum-

ars 2010.

96 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-51-3

Eyjar og úteyjalíf
Úrval verka Árna Árnasonar 

símritara frá Grund

Árni Árnason

Ritn.: Erpur Hansen, 

Kári Bjarnason, 

Marinó Sigursteinsson og 

Sigurgeir Jónsson

Í bókinni er að finna úrval 

þess sem Árni Árnason, 

símritari frá Grund í Vest-

mannaeyjum, skrifaði og 

safnaði saman á lífsleiðinni. 

Hvað fyrirferðarmest er það 

sem tengist áhugamáli hans, 

úteyjum og lífinu þar, fugla-

veiðum, ásamt viðamikilli 

samantekt um bjargveiði-

menn í Vestmannaeyjum.

450 bls.

Sögufélag Vestmannaeyja

ISBN 9789979722410

Leiðb.verð: 5.900 kr.
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Ég get það
Lousie L. Hay

Þýð.: Margrét Sölvadóttir

Uppörvandi bók þar sem höf-

undur útskýrir hvernig hægt 

er að bæta heilsu, efnahag 

og ástalíf með því að hafa 

stjórn á hugsunum sínum og 

nota jákvæðar staðfestingar á 

markvissan hátt.

Hljóðbók fylgir.

84 bls.

Salka

ISBN 978-9935-418-74-6

Ferðaatlas
Ritstj.: Örn Sigurðsson

Myndir: Jón Baldur Hlíðberg

Ferðaatlasinn er ómissandi 

ferðafélagi sem inniheldur 

78 ný landakort í mælikvarða 

1:200 000 og 47 þéttbýlis-

kort auk upplýsinga um 

sundlaugar, tjaldsvæði, söfn 

og golfvelli. Meðal helstu 

nýjunga eru lýsingar og lit-

myndir af 104 náttúruperlum 

og sögustöðum. Þessar upp-

lýsingar, ásamt einstökum 

teikningum Jóns Baldurs 

Hlíðberg af varpfuglum, 

plöntum og skeljum lands-

ins, gera ferðalagið um Ísland 

ógleymanlegt. Kort gerðu 

Hans H. Hansen og Ólafur 

Valsson.

208 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3315-9/3261-9 

Óbundin með gormum/innbundin 

Lærdómsrit 

Bókmenntafélagsins

Fjórða Makkabeabók
Þýð.: Rúnar Már Þorsteinsson

Efnistökin eru trúfræðileg en 

viðfangsefnið heimspekilegt.

180 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISBN 978-9979-66-297-6

Leiðb.verð: 3.490 kr.

Frábær eftir fertugt
Jóna Ósk Pétursdóttir

Hér er fjallað um líkamlega 

og andlega heilsu kvenna 

eftir fertugt; hormónabreyt-

ingar, félagsleg tabú, útlit, 

kynlífið og ótalmargt fleira. 

Tímabær og gagnleg bók 

um þetta merkilega æviskeið 

þroska og breytinga.

Salka

ISBN 978-9935-17-072-9

Frábært hár
Íris Sveinsdóttir

Nú þarftu ekki að fara á hár-

greiðslustofu til að fá nýja 

og spennandi greiðslu eða 

mikilvæg ráð um hvernig þú 

átt að sinna hárinu þínu. Allt 

þetta finnurðu hér í þessari 

ríkulega myndskreyttu bók!

101 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-27-3

Förðunarhandbókin
Pat Henshaw og Audrey 

Hanna

Þýð.: Ásdís Guðnadóttir

Sérfræðileiðbeiningar hjálpa 

þér að auka sjálfstraustið og 

líta vel út – á hverjum degi. 

Gefnar eru leiðbeiningar um 

val á réttu litunum, hvernig 

nota á snyrtivörurnar, rétta 

hreinsun og umhirðu húðar-

innar og gagnlegar ráðlegg-

ingar um förðun. Glæsileg 

bók sem auðvelt er að nota.

128 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-29-1 Kilja 

Getum við enn trúað 
Biblíunni?
Bryan Ball

Þýð.: Bogi Arnar Finnbogason

Út frá samskiptum sínum í 

biblíufræðslu meðal ung-

linga tekst Bryan Ball á við 

þessar spurningar í anda 21. 

aldarinnar. Með viðkomu í 

rannsókn á mannkynssög-

unni, tungumálum, menn-

ingu, fornleifafræði, spá-

dómum og heiminum eins 

og hann er í dag færir Getum 

við enn trúað Biblíunni? þér 

hin sterkustu rök til að takast 

á við þessar spurningar.

Bryan Ball er fyrrum há-

skólaprófessor, stjórnandi 

kirkjulegs starfs og rithöfund-

ur. Eftir hann liggja bækur og 

greina um trúarleg efni. Hann 

er Englendingur en hann og 

kona hans Dawn hafa búið til 

margra ára í Ástralíu. 

170 bls.

Frækornið – bókaforlag 

aðventista

ISBN 978-9979-8733-7-2

Leiðb.verð: 1.750 kr.
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Gísli B. Fimm áratugir 
í graf ískri hönnun
Ritn.: Harpa Þórsdóttir og 

Edda V. Sigurðardóttir

Myndrstj.: Ármann Agnarsson

Gísli B. Björnsson er einn at-

kvæðamesti grafíski hönn-

uðurinn í íslenskri hönnunar-

sögu á 20. öld. Merki hans 

eru hluti af umhverfi okkar 

og hann hefur hannað fjölda 

bóka og bókakápa svo dæmi 

séu tekin. Bókin er gefin út í 

tilefni yfirlitssýningar á Gísla. 

Goddur, Haraldur J. Hamar 

og fleiri rita texta og fjöldi 

mynda prýða bókina.

96 bls.

Hönnunarsafn Íslands

ISBN 978-9979-9899-3-6

Gjafabækur
Ástarljóð Davíðs Stefánssonar 

frá Fagraskógi

Gæfuspor

Íslensk kvæði

Íslensk orðsnilld

Forlagið hefur ýtt úr vör nýrri 

ritröð í einstaklega glæsileg-

um búningi. Þetta eru litríkar 

og fallegar bækur sem inni-

halda orðlist og speki af ýmsu 

tagi. Komnir eru út fjórir titlar: 

Ástarljóð Davíðs Stefánssonar, 

Silja Aðalsteinsdóttir og 

Guðmundur Andri Thorsson 

völdu, Gæfuspor eftir Gunnar 

Hersvein, Íslensk orðsnilld 

valin af Ingibjörgu Haralds-

dóttur og Íslensk kvæði sem 

Vigdís Finnbogadóttir valdi.

108/222/192/163 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-564-5/-560-

7/-563-8/-561-4

Lýst er þekktum kirkjum í Laufási, 
skrúða þeirra og áhöldum allt frá
öndverðu. Verkið er eitt mikilvægasta 
framlag höfundarins til byggingar   -
sögunnar og lýsir Laufásstað frá 
hámiðöldum fram á 20. öld og
veitir þannig sýn á lifnaðarhætti, 
hugmyndaheim og listfengi Íslendinga 
fyrr á tímum, enda kirkjan samofin lífi 
og menningu þjóðarinnar frá upphafi.

Í fyrra bindi (útg. 2004) er fjallað um 
bæjarhúsin í Laufási frá öndverðu.

Laufás við Eyjafjörð
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Gleðigjafar
Frásagnir foreldra einstakra 

barna

Sigrún Ósk Kristjánsdóttir og 

Thelma Þorbergsdóttir

Hér deila foreldrar reynslu 

sinni af því að eiga börn sem 

eru sérstök á einhvern hátt, 

með alvarlega sjúkdóma eða 

fötlun. Hér er öllum þeim 

upplifunum og tilfinningum 

sem hafa gert vart við sig í lífi 

þeirra lýst á óvenju hispurs-

lausan og einlægan hátt. 

Foreldrar sýna mikið hug-

rekki með frásögnum sínum 

sem láta engan ósnortinn. 

Bók sem þessa hefur sárlega 

vantað á Íslandi.

272 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-45-1

Glettur og gamanmál
Vilhjálmur Hjálmarsson

Villi á Brekku fer hér á kost-

um líkt og oft áður og segir 

gamansögur af sér og öðrum 

eins og honum er einum 

lagið. Sagnameistarinn er 

svo sannarlega í essinu sínu 

og hrífur vafalítið aðra með.

108 bls.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-15-6

Leiðb.verð: 3.980 kr.

Gljúfrasteinn 
– hús skáldsins
Ritstj.: Símon Jón Jóhannsson

Gljúfrasteinn í Mosfellsdal 

var heimili Halldórs Laxness 

og Auðar Sveinsdóttur allt 

frá 1945 og þar er nú safn til 

minningar um feril skáldsins 

og líf og störf þeirra hjóna. 

Hér er sporum Halldórs fylgt 

frá vöggu til grafar og sagt 

frá ritverkum hans en einnig 

fjallað um Auði og heimilis-

lífið á Gljúfrasteini. Fróðlegt 

og greinargott yfirlitsrit, prýtt 

fjölda ljósmynda.

96 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2149-4 

Óbundin

Grímsey
– perla við heimskautsbaug

Myndir: Friðþjófur Helgason

Inng.: Valgarður Egilsson

Í þessari bók er að finna 

greinargóðan texta um 

Grímsey; sögu, náttúru og 

mannlíf. Ljósmyndir Friðþjófs 

birta skýra mynd af því kraft-

mikla fólk sem býr þar við 

ysta haf, af stórbrotinni nátt-

úru og fjölskrúðugu fuglalífi.

Texti bókarinnar er bæði á 

íslensku og ensku.

112 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-59-9 Kilja 

Grunnur að námi
Ársreikningar

Fjármálastærðfræði

Ómar Skapti Gíslason

Grunnur að námi er flokkur 

verka sem eru stuðningsverk 

við kennslu og kappkostar að 

kynna á einfaldan og skýran 

hátt undirstöðu atriðin í 

hverjum flokki, jafnframt eru 

sýndir útreikningar. Í þessum 

flokki eru: Ársreikningar, fjár-

málastærðfræði og Tölfræði I.

Ritskinna

ISBN 978-9979-9943-98/-

9943-29

Guðbergur
Um rit Guðbergs Bergssonar

Örn Ólafsson

Í þessari einstæðu bók fjallar 

dr. Örn Ólafsson, bókmennta-

fræðingur, um höfundarverk 

Guðbergs Bergssonar – skáld-

sögur, smásögur, bernsku-

minningar, ljóð og greinar, 

auk þýðinga. Í bókinni eru 

frábærar ljósmyndir af Guð-

bergi, sem ljósmyndarar 

Morgunblaðsins hafa tekið 

gegnum tíðina, auk litmynda 

af kápuforsíðum allra frum-

samdra bóka hans.

320 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-021-0

Gunnar Magnússon 
Húsgögn og 
innréttingar
Ásdís Ólafsdóttir

Ritn.: Harpa Þórsdóttir og 

Tinna Gunnarsdóttir



Við segjum sögur Bækur/Tónlist/Myndbönd www.sogurutgafa.is

Stórfenglegasti „stuðrantur“ 
Íslandssögunnar
Loks er komin út saga íslenskrar 
dægurtónlistar í stór glæsilegri 
útgáfu. Bókin er prýdd aragrúa 
ljósmynda og stuðið gusast 
bókstaflega af blaðsíðunum.

Hinn poppspaki Dr. Gunni rekur söguna 

samviskusamlega allt frá 19. öld og 

fram til dagsins í dag, með viðkomu 

í bílskúrum, félagsheimilum, rútum, 

hljóðverum, umboðsskrifstofum og 

tónleikahöllum. Allt er undir í þessum 

fróðlega, geysiskemmtilega  

og hnausþykka „stuðranti.“

„Með þessu stórvirki hefur Gunnar 

Hjálmarsson ekki einasta reist sjálfum 

sér glæstan og gullfallega hannaðan 

bautastein, heldur jafnframt unnið 

frónskri taktlist ómælt gagn og gaman.“

Jakob Frímann Magnússon, tónlistarmaður 

og formaður FTT og STEF.

„Sá virðingarvottur sem íslensk poppsaga

á skilið. Til hamingju Ísland!“  

Óli Palli, Rás 2.
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Ásdís Ólafsdóttir listfræðingur 

hefur rannsakað feril Gunnars 

Magnússonar húsgagna- og 

innanhússarkitekts og gerir 

hönnun hans ítarleg skil. 

Fjallað er um innréttingar 

Hótel Holts, einbýlishúsainn-

réttingar og húsgögn Gunn-

ars sem voru í framleiðslu hér 

og í Danmörku að ógleymdu 

skákborðinu frá Einvígi aldar-

innar. Bókin er á íslensku og 

ensku og prýdd fjölda mynda.

136 bls.

Hönnunarsafn Íslands

ISBN 978-9979-9899-2-9

Handan hafsins
Greinar

Helgi Guðmundsson

Í bókinni er að finna eftir-

farandi greinar: Athugun um 

óðul. Codex Regius Eddu-

kvæða. Egils saga og Jórvík. 

Illugi, Hilarius og Hólar. Ís-

frón. Karlsár. Lingua Franca. 

Magnúss saga berfætts. Máls-

háttur í Egils sögu. Málshátt-

ur í Magnúss sögu berfætts. 

Reiðarkúla. Ritun Færeyinga 

sögu. Skalla-Grímur allur. Sæ-

mundur fróði. Tisma og tems. 

Um Karlamagnúss sögu. Um 

menningu á Íslandi. Vestrænt 

nafn. Vilhjálms saga sjóðs. 

Þorláks saga biskups. Þor-

móður Kolbrúnarskáld.

256 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-976-5

Leiðb.verð: 4.900 kr.

Handbók 
hrekkjalómsins
Logi Bergmann Eiðsson

Það er algjör misskilningur 

að innra með Loga Berg-

mann Eiðssyni búi settlegur 

fréttaþulur í snyrtilegum 

jakkafötum.

Nei, hans innra sjálf hefur 

alla tíð verið í meira lagi uppá-

tækjasamt og hrekkjóttara 

en gengur og gerist. Með 

aldrinum hefur hann náð að 

temja örlítið í sér hrekkvísina, 

þroska hana og þróa, og 

hrekkir nú samborgara sína af 

fáheyrðri alúð og umhyggju í 

þeirra garð. Þeir kunna líka að 

meta það. Flestir.

Í þessari bók leiðir Logi 

lesendur í allan sannleika um 

hrekki, hvað má og hvað ekki, 

gefur góðar hugmyndir og 

segir sögur af þeim hrekkjum 

sínum sem hann er stoltastur 

af.

Ekki má svo gleyma játn-

ingum og frægðarsögum 

þekktra og minna þekktra 

hrekkjalóma sem sinna 

margvíslegum hlutverkum í 

daglega lífinu, allt frá því að 

stjórna lögreglunni til þess að 

stjórna landinu – og allt þar 

á milli.

216 bls.

Sena

ISBN 978-9935-9104-1-7

Leiðb.verð: 4.900 kr.

Hárið
Theodóra Mjöll

Myndir: Saga Sig.

Glæsileg bók fyrir konur á 

öllum aldri. Aðgengilegar 

leiðbeiningar um fjölbreyttar 

hárgreiðslur sem henta við 

ýmis tækifæri. Einnig fróð-

leikur um umhirðu hársins.

178 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-051-4

Hetjur og hugarvíl
Geðsjúkdómar og 

persónuleikaraskanir í 

Íslendingasögum

Óttar Guðmundsson

Óttar Guðmundsson læknir 

ræðst alltaf á garðinn þar sem 

hann er hæstur. Hér tekst 

hann á við hefðbundna sýn 

á Íslendingasögur og beitir 

fagþekkingu sinni á óvæntan 

hátt. Torfi Tulinius prófessor 

ritar eftirmála. Hvaða geð-

vandamál hrjáðu Gunnar, 

Hallgerði, Skarphéðin og Njál 

– eða Egil? Hver er skoðun 

geðlæknisins á ástamálum 

Guðrúnar Ósvífursdóttur? 

„Þetta er hrikalega skemmti-

leg bók.“ – EH/Kiljan

239 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-266-8 Kilja 

Heyrnin
– fyrsta skilningarvitið

Konráð Konráðsson

Aðgengileg og afar fróðleg 

bók, jafnt fyrir fagfólk og 

almenning, um heyrn og 

heyrnardeyfu, heyrnarskaða 

og sögu heyrnarlækninga. 

Einnig er rætt um heyrnar-

mælingar, hvað gerist þegar 

heyrnin minnkar og úrræði 

fyrir þá sem eru með heyrnar-

vanda. Höfundur bókarinnar 

er heyrnarlæknir í Svíþjóð.

184 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2178-4 

Óbundin
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Hin mörgu andlit 
kristninnar
Þórhallur Heimisson

Hér er fjallað um kristna trú 

frá ýmsum sjónarhornum. 

Lýst er kirkjuárinu, sagt frá 

átökum trúarhópa og velt 

upp siðferðilegum álitamál-

um, t.d. varðandi umhverfi, 

jafnréttismál, samkynhneigð. 

Einnig veltir höfundur fyrir 

sér eilífðarmálum, dulrænni 

reynslu og ótalmörgu fleira.

334 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-057-6 Kilja 

Hvað viltu veröld?
Dr. Sigurbjörn Einarsson, 

biskup

Árin 2007 – 2009 birtust í 

Morgunblaðinu pistlar eftir 

Sigurbjörn Einarsson, biskup 

sem nefndust „Hvað viltu 

veröld?“ og „Leit og svör“. Í 

pistlum þessum ræðir Sigur-

björn spurningar um tilgang 

lífsins og leitast við að veita 

svör kristinnar trúar við þeim 

spurningum. Pistlarnir vöktu 

mikla athygli. Hér birtast þeir 

á bók ásamt ýmsu öðru efni 

sem koma mun á á óvart.

224 bls.

Skálholtsútgáfan

ISBN 978-9935-456-03-8

Leiðb.verð: 3.490 kr. Kilja

Hver er ég – og ef svo 
er, hve margir?
Richard David Precht

Þýð.: Arthúr Björgvin Bollason

Aldrei áður hafa hinar stóru 

heimspekilegu spurningar 

– með tilvísun til náttúruvís-

indalegrar þekkingar – verið 

lagðar fyrir lesendur á jafn 

skemmtilegan, yfirgripsmik-

inn og kunnáttusamlegan 

hátt: Hvað get ég vitað? Hvað 

ber mér að gera? Hvað leyfist 

mér að vona? Metsölubók 

í Þýskalandi í meira en 240 

vikur og þýdd á 34 tungumál.

397 bls.

Ormstunga

ISBN 978-9979-63-115-6

Leiðb.verð: 4.490 kr.

Uppheimar  |   Vesturgötu 45  |   300 Akranes  |   511 2450

uppheimar@uppheimar.is  |   www.uppheimar.is

MAGMA greinir frá íslenskum eldstöðvum og fjall-

ar um öll eldgos á Íslandi frá Kötlugosinu 1918 til 

gossins í Vatnajökli 2011. Áhrifamiklar ljós myndir 

eru af flestum þessara gosa og ítarlegur, aðgengi-

legur texti sem gerir bókina einkar fræðandi og 

áhugaverða.

Ragnar Th. Sigurðsson er aðalmyndhöfundur og 

myndritstjóri bókarinnar, en í henni er jafnframt 

að finna margar af sterkustu eldgosamyndum síð-

ustu aldar, eftir fjölmarga myndhöfunda. Ragn ar 

er víðkunnur af myndum sínum, hefur unn ið til 

fjölda verðlauna og myndir hans birst í virt ustu 

blöð um og tímaritum.

Ari Trausti Guðmundsson á að baki tugi bóka 

um jarðfræði, náttúrufræði, fjallamennsku og 

fleira, auk þess að vera afkastamikið skáld seinni ár.

MAGMA er 208 blaðsíður í stóru broti og er ein-

ungis gefin út með enskum texta.

ARI TRAUSTI GUÐMUNDSSON    RAGNAR TH. SIGURÐSSON

Glæsileg gjöf til vina
og samstarfsfólks erlendis!
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Hver er í fjölskyldunni?
Skilnaðir og stjúptengsl

Valgerður Halldórsdóttir

Fjölskyldur eru margbreyti-

legar; stjúpfjölskyldur verða 

stöðugt algengari og ný 

tengsl myndast – og um 

leið fjölgar atriðum sem 

geta valdið óvissu og tog-

streitu. Höfundur fjallar hér 

um málin frá ýmsum hliðum, 

rekur reynslusögur og bendir 

á leiðir til að takast á við 

vanda á uppbyggilegan hátt. 

Fróðleg og þörf bók um fjöl-

skyldulíf og mannleg sam-

skipti.

225 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2198-2 

Óbundin

Höfnin
saga Hafnarfjarðarhafnar

Björn Pétursson og Steinunn 

Þorsteinsdóttir

Höfnin er saga af stórhug, 

uppbyggingu og krafti sem 

einkennir bæinn sem kennd-

ur er við hana. Saga af fólki 

sem átti drauma um öflugt 

samfélag, byggt í kringum 

fjarðarbotn sem til varð úr 

hrauni. Sagan er samofin 

sögu bæjarins því hvorugt, 

höfnin né bærinn, getur án 

hins verið. Sagnfræðingarnir 

Björn Pétursson og Stein-

unn Þorsteinsdóttir byggja 

söguna upp á stuttum frá-

sögnum, byggðum á sögum 

og heimildum sem teknar 

hafa verið saman í gegnum 

tíðina og raða brotunum 

saman í hundrað ára heild. 

Sagan er einnig sögð með 

fjölda ljósmynda sem sumar 

hverjar hafa ekki áður birst á 

prenti. Myndum sem Lárus 

Karl Ingason ljósmyndari 

hefur valið til sögunnar.

240 bls.

Ljósmynd – útgáfa

ISBN 978-9935-9015-2-1

Icelandic Icons
Illugi Jökulsson

Lítil og handhæg bók þar 

sem farið er með stuttum 

líflegum texta og flottum 

myndum yfir ýmislegt það 

sem til tíðinda telst á Íslandi. 

Þarna er fjallað um dýr og 

náttúrufyrirbæri, menningu 

og einstaklinga, jólasveina 

og víkinga. Skemmtileg bók 

á ensku fyrir ferðamenn.

130 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-87-2 Kilja 

Innra augað
Sálfræði hugar, heila og 

skynjunar

Árni Kristjánsson

Titillinn, Innra augað, vísar 

til þess að heilinn er stærsta 

skynfærið. Það að sjá felur 

í sér mun meira en að opna 

einungis augun. Rúm 50% 

heila mannsins fást með 

einum eða öðrum hætti við 

úrvinnslu sjónáreita.

Árni Kristjánsson, sál-

fræðingur og sérfræðingur 

í taugavísindum, fjallar í 

bókinni um hlutverk hugans 

í sjónskynjun. Fjölmörg at-

hyglisverð dæmi eru nefnd til 

vitnis um hvernig hugurinn 

ræður því hvernig við skynj-

um umheiminn.

266 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-924-6

Leiðb.verð: 6.400 kr. Kilja

Í ljósi sannleikans, 
1. bindi
Adb-ru-shin

Þýð.: Jóhann Guðnason

Gralsboðskapur Abd-ru-shin 

færir okkur heim sanninn 

um tilhögun og löggengi 

sköpunarverksins.

Á skýran, skiljanlegan hátt 

svarar ritið helstu spurn-

ingum lífs okkar: Hvaðan 

komum við? Hver erum við? 

Hvert höldum við? –

Fyrirlestrarnir í þessari bók 

vekja okkur til meðvitundar 

um raunveruleg verðmæti

lífsins og vísa veginn til 

frelsunar og endurlausnar.

200 bls.

Stiftung Gralsbotschaft

ISBN 978-3-87860-424-2

Allt um 
íslenska

knattspyrnu
2012

Ómissandi í safnið



 

Hvað hreif þig mest við þýðingu þessa 

verks?

Í fyrsta lagi er það rökföst lýsing á því að 

til er í heiminum jafn máttugt og viðtækt lög- 

gengi og við þekkjum í tengslum við efna-

fræði, eðlisfræði eða segulhrif. Annað atriði 

sem ég hrífst sérstaklega af er að gjörðir 

okkar, aðgerðaleysi og hugsanir skuli lúta 

þessu sama löggengi og meira að segja 

hafa áhrif á líf okkar eftir andlátið. Það sem 

mér þykir líka heillandi er, að útskýringar 

ritverksins eru settar fram skref fyrir skref á 

rökréttan hátt. 

Hverjum myndir þú sérstaklega ráðleggja 

að lesa þetta verk, nú þegar bókin er 

fáanleg á viðráðanlegu verði í bókaverslun-

um?

Ég mæli með þessu verki við alla þá sem 

langar að kynna sér hvernig lífi nu er háttað 

fyrir, nú og eftir núverandi líf okkar, því 

það er augljóslega um að ræða tilvist bæði 

fyrir fæðingu og eftir andlátið. Sem venju-

legur íbúi þessa lands, með þokkalega yfi r-

sýn yfi r það sem er á boðstólum í bóka-

verslunum, tel ég að fram að þessu hafi  ekki 

verið til hér á landi sambærileg bók – án 

dulspeki. 

  Verlag der Stiftung Gralsbotschaft, Þýskaland  www.gral.de/international  www.gral-norden.net

Jóhann Guðnason

Hvaðan kem ég?
Hver er ég?
Hvert fer ég?

Að lokinni þýðingu á fyrirlestrun-
um í fyrsta bindi ritverksins 
„Í ljósi sannleikans“ lögðum við 
tvær spurningar fyrir þýðandann 
 – Jóhann Guðnason.
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Ísland í aldanna rás 
2001-2010
Saga lands og þjóðar ár frá ári

Björn Þór Sigbjörnsson og 

Bergsteinn Sigurðsson

Fyrsti áratugur 21. aldarinnar 

var ævintýralegt tímabil hér 

á landi svo ekki sé meira 

sagt. Nægir þar að nefna 

umfangsmikla sölu ríkisfyrir-

tækja, byggingu Kárahnjúka-

virkjunar og heimkvaðningu 

bandaríska hersins en jafn-

framt bankahrunið, Icesave 

og búsáhaldabyltinguna. 

Hér er öllum helstu merkis-

viðburðum áratugarins gerð 

ítarleg skil en ýmsum veiga-

minni þáttum, skondnum 

eða skelfilegum, jafnframt 

haldið til haga. Þá auka 

myndir, sem skipta hundr-

uðum, gildi bókarinnar til 

muna. Ísland í aldanna rás 

2001–2010 geymir sögu sem 

mikilvægt er að muna og 

skilja. Þetta er verk sem ungir 

jafnt sem aldnir munu sækja 

í aftur og aftur.

488 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-315-3

Íslensk knattspyrna 
2012
Víðir Sigurðsson

Allt um íslenska knattspyrnu 

2012. Ómissandi í safnið.

256 bls.

Tindur

ISBN 9789979653882

Leiðb.verð: 6.490 kr.

Íslensk 
samheita orðabók
Ritstj.: Svavar Sigmundsson

Íslensk samheitaorðabók kom 

fyrst út árið 1985 en hefur nú 

verið endurskoðuð og færð í 

nýjan búning. Hún er ómet-

anlegt hjálpargagn hverjum 

þeim sem vill skrifa eða tala 

auðuga og blæbrigðaríka 

íslensku. Hér má fletta upp 

tugþúsundum orða og orða-

sambanda og finna önnur 

sömu eða svipaðrar merk-

ingar sem hæfa mismunandi 

stíl og tilefnum.

760 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-568-3

Íslensk-ensk, ensk-
íslensk vasaorðabók
Jón Skaptason, Christopher 

Sanders o.fl.

Íslensk-ensk, ensk-íslensk 

vasaorðabók er sérstaklega 

hugsuð fyrir námsmenn, 

bæði í efstu bekkjum 

grunnskóla og á framhalds-

skólastigi, og þess gætt að 

nauðsynlegar málfræði- og 

notkunarupplýsingar fylgi 

hverju uppflettiorði. Bókin er 

efnismikil og í henni eru um 

20.000 uppflettiorð í hvorum 

bókarhluta auk fjölda mál-

dæma. Handhæg bók fyrir 

námsmenn og almenning.

1037 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-567-6 

Óbundin

Íslensku ættarveldin
Frá Oddaverjum til 

Engeyinga

Guðmundur Magnússon

„Þetta er mannbætandi texti.“
~Ísak Harðarson

  Óvenjuleg bók —   
     og ógleymanleg!

www.tindur.is
www.facebook.com/litlatre
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Hér er skyggnst inn í heim 

valdafjölskyldna fyrr og nú, 

varpað ljósi á lífshætti þeirra, 

innbyrðis átök og hjónabönd, 

og hvernig þær hafa borist 

á. Einstök bók sem kemur á 

óvart eftir höfund Thorsar-

anna!

336 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-33-4

Kannski verður 
þetta ævintýri
Benedikt Axelsson

Kannski verður þetta ævintýri 

er saga Ágústs Þórs Bene-

diktssonar tónlistarmanns 

sem ungur fékk krabbamein 

og hefur verið að fást við af-

leiðingar þess síðan. Sagan er 

skrifuð í léttum dúr af föður 

hans, Benedikt Axelssyni.

176 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-43-7 Kilja 

Kirkjur Íslands 
18. og 19. bindi
Ritstj.: Þorsteinn Gunnarsson 

og Jón Torfason

 Hinum sjö friðuðu kirkjum í 

Reykjavíkurprófastsdæmum 

er lýst í máli og myndum frá 

sjónarhóli byggingarlistar, 

stílfræði og þjóðminjavörslu. 

Gersemar íslenkrar þjóð-

menningar.

610 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISBN 978-9979-66-292-1

Leiðb.verð: 5.490 kr.

Kirkjur Íslands 
20. bindi
Ritstj.: Þorsteinn Gunnarsson 

og Jón Torfason

Hinum ellefu friðuðu kirkjum 

í Austfjarðaprófastsdæmi er 

lýst í máli og myndum frá 

sjónarhóli byggingarlistar, 

stílfræði og þjóðminjavörslu. 

Gersemar íslenkrar þjóð-

menningar.

384 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISBN 978-9979-66-301-0

Leiðb.verð: 3.990 kr.

Umhverfisrit 

Bókmenntafélagsins

Kolefnishringrásin
Sigurður Reynir Gíslason

Ritstj.: Trausti Jónsson

Mengandi koltvíoxíði úr jarð-

fundnum orkugjöfum, olíu 

og kolum má koma þangað 

aftur.

305 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISBN 978-9979-66-303-4

Leiðb.verð: 3.790 kr. Kilja
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Hvað gerir þjóðkunn leik kona 

þegar hún týnir dagbókinni, 

óprútt inn fyrrum fjöl-

skyldumeðlimur finnur hana 

(dagbókina), fær hana í hendur á 

ófyrirleitnum útgefanda sem lætur 

prenta hana (bókina) 

í stóru upplagi?
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Konur eiga orðið allan 
ársins hring 2013
Ritstj.: Kristín Birgisdóttir

Myndskr.: Myrra Leifsdóttir

Sjötta árið í röð eiga konur 

á Íslandi orðið í dagatalsbók 

SÖLKU. Hnyttnar tilvitnanir 

frá 55 orðheppnum konum 

og skreytingar Myrru gera 

bókina ómissandi.

224 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-054-5/-9935-

17-055-2 Kilja/innbundin

Kristnar íhuganir
Dr. Sigurbjörn Einarsson, 

biskup

Dr. Sigurbjörn Einarsson, 

biskup, er einn áhrifamesti 

kennimaður samtímans.

Hann var afkastamikill rit-

höfundur og prédikari. Eftir 

hann liggja bækur, ritsöfn 

og þýðingar, einnig sálmar 

og ljóð.

Skálholtsútgáfan

ISBN 978-9935-456-05-2

Leiðb.verð: 1.990 kr.

Laðaðu til þín það góða
Sigríður Arnardóttir

Í þessari áhugaverðu og upp-

byggilegu bók fjallar Sirrý 

um fjölmarga þætti daglegs 

lífs, framkomu okkar hvert 

við annað og hvaða augum 

við lítum á tilveruna. Einnig 

er hér að finna upplýsandi 

reynslusögur, hagnýt verk-

efni og notadrjúg hollráð.

191 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-16-7 Kilja 

Laðaðu til þín það góða
Sigríður Arnardóttir

Í þessari áhugaverðu og 

uppbyggilegu bók fjallar 

Sigríður Arnardóttir, Sirrý, 

um fjölmarga þætti daglegs 

lífs, framkomu okkar hvert 

við annað og hvaða augum 

við lítum tilveruna. Textinn 

er í senn lipur, lifandi og per-

sónulegur og er hér meðal 

annars að finna upplýsandi 

reynslusögur, hagnýt verk-

efni og notadrjúg hollráð.

Sigríður Arnardóttir les.

Skynjun

Dreifing: Sena

ISBN 978-9935-18-034-6

Landshagir 2012
Hagstofa Íslands

Hversu vel þekkir þú íslenskt 

samfélag í raun? Árbók Hag-

stofu Íslands, Landshagir, 

kemur nú út í 22. sinn með 

nýjum hagtölum um flesta 

þætti íslensks samfélags. 

Bókin skiptist í 23 kafla og 

í henni eru yfir 300 töflur, 

50 gröf og fjöldi skýringar-

mynda og ljósmynda. Bókin 

er bæði á íslensku og ensku 

og hentar vel til gjafa innan-

lands sem utan. Landshagir 

eru mikilvægt uppsláttarrit 

fyrir alla sem vilja fá raunsæja 

og hlutlausa mynd af Íslandi 

og alþjóðlegum samanburði.

460 bls.

Hagstofa Íslands

ISBN 978-9979-770-49-7

Leiðb.verð: 3.500 kr.

Kiddi  
fer í frí

Spenna

Spenna
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AUÐUR, VÖLD OG ÆTTIR!

Ný bók

eftir höfund

Thorsaranna!

Stórmerkileg bók eftir Guðmund Magnússon sagnfræðing sem afhjúpar 

innviði íslensks samfélags og gefur innsýn í heim sem flestum er framandi. 

Hvernig urðu íslensku ættarveldin til og hvernig fóru þau að því að tryggja 

að auður og völd héldust innan ættarinnar? Einstök bók sem kemur á óvart!
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Staðir og kirkjur

Laufás – kirkjur
Hörður Ágústsson

Ritstj.: Mörður Árnason

Mikilvægt framlag til rann-

sókna á byggingarsögu, 

lifnaðarháttum, hugmynda-

heimi og listfengi fyrri alda.

252 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISBN 978-9979-66-293-8

Leiðb.verð: 5.490 kr.

Leyndarmál englanna
Märtha Louise prinsessa og 

Elisabeth Nordeng

Þýð.: Örn Þ. Þorvarðarson

Märtha Louise prinsessa og 

Elisabeth Nordeng segja það 

ekkert leyndarmál að þær 

eigi samskipti við engla. Í 

bókinni Leyndarmál engl-

anna segja þær frá reynslu 

sinni af þessari upplifun og 

fara með lesandann í ferð til 

alheims englanna. Höfund-

arnir vilja veita lesendum 

bókarinnar möguleika til að 

finna nýjar hliðar lífins með 

hjálp æfinga, hugleiðslu 

og andlegra leiðbeininga, 

þannig að englarnir geti 

verið hluti hins daglega lífs 

þeirra. Meðal þess sem höf-

undarnir segja er:

„Þú munt sjá tækifæri þar 

sem aðrir sjá hörmungar, þú 

munt sjá ljós þar sem aðrir 

sjá myrkur og þú munt geta 

skapað kringumstæður sem 

eru til góðs fyrir þig og þá 

sem þú elskar.“

174 bls.

Draumsýn ehf.

ISBN 9789-935-444-14-1 Kilja 

Leyndarmál 
hundaþjálfunar
Biblía hundaeigandans

Heiðrún Villa

Leyndarmál hundaþjálfunar 

– biblía hundaeigandans 

er bók skrifuð af kostgæfni, 

reynslu og þekkingu með 

það að markmiði að hundum 

líði vel í okkar samfélagi og 

eigendur nái þeim árangri 

sem þeir sækjast eftir.

Höfundur bókarinnar, 

Heiðrún Villa, sem skrifaði 

Gerðu besta vininn betri, 

hefur löngum verið talin 

einn helsti hundaatferlis-

fræðingur landsins þegar 

kemur að hegðunarvanda-

málum og sýnir það í þessari 

bók að þetta er hennar helsta 

ástríða og áhugamál. Þetta er 

bók sem allir hundaeigendur 

verða að eignast. Hún er lit-

prentuð og hin eigulegasta.

202 bls.

Tindur

ISBN 9789979653912

Leiðb.verð: 5.690 kr.

Létta leiðin
Ásgeir Ólafsson

Létta leiðin er margreynt 

heilsubótarkerfi, nýstárleg og 

aðgengileg leið til að losna 

við aukakílóin. „Frábært kerfi 

sem virkar,“ segir Sirrý á Rás 2.

174 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-25-9 Kilja 

Léttir
Atlaga að aukakílóum

Jónína Leósdóttir

Léttir er dagbók Jónínu Leós-

dóttur um bardaga við auka-

kílóin, þar sem hún segir frá 

aðferðunum sem hún beitir 

til að léttast, árangrinum 

sem hún nær og öllum fróð-

leiknum (og firrunum) um 

megrun og mataræði sem 

verða á vegi hennar á einu 

ári. Einlæg, hvetjandi, fróðleg 

og fyndin lesning fyrir alla 

sem spá í línurnar og hafa 

áhuga á heilbrigðara lífi.

215 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2161-6 Kilja 

Liðnir Landeyingar
Þórður Tómasson

Í riti þessu fetar Þórður Tóm-

asson safnvörður að Skógum 

slóðir liðinna Landeyinga sem 

skildu fátt eftir af þessa heims 

auði, nokkur gullituð blöð 

rituð af þreyttum mönnum 

á stopulum hvíldarstundum. 

En af blöðum þessum rísa 

myndir genginna kynslóða, 

saga harðrar lífsbaráttu og 

margra sorga er skráð og 

endurrituð af sagnameistar-

anum með þeim tökum sem 

alþjóð þekkir.

40 bls.

Sögusetur 1627 og Safnahús 

Vestmannaeyja

ISBN 9789935910202

Leiðb.verð: 1.900 kr. Kilja
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Limrubókin
Snjöllustu, fyndnustu 

og furðulegustu limrurnar

Samant.: Pétur Blöndal

Hér er safnað saman úrvals-

limrum af fjölbreyttum toga. 

Sumar limrurnar leika á hvers 

manns vörum, aðrar eru á 

fárra vitorði og enn aðrar eru 

frumbirtar hér. Í upphafi bók-

arinnar er ágrip af uppruna 

limrunnar og rakið hvenær 

hún skaut rótum hér á landi. 

Frábærar teikningar Valtýs 

Péturssonar prýða bókina.

260 bls.

Almenna bókafélagið. 

(BF-útgáfa)

ISBN 978-9935-426-38-3

Litlu-Núpar í Aðaldal
Þingeyskt fræðasafn I

Ritstj.: Birna Lárusdóttir

Í ritinu er fjallað á aðgengi-

legan hátt um niðurstöður 

fornleifarannsókna á Litlu-

Núpum í Aðaldal. Þar hefur 

m.a. verið grafinn upp 

kumlateigur með sjö kuml-

um, þar af eitt bátkuml. Ritið 

er ætlað lærðum og leikum 

og er það ríkulega mynd-

skreytt.

100 bls.

Hið þingeyska fornleifafélag 

og Fornleifastofnun Íslands

Dreifing: Fornleifastofnun 

Íslands

ISBN 978-9979-9946-1-9

Leiðb.verð: 2.000 kr. Kilja

Lífsleikni – Listin að 
vera leikinn í lífinu
Handbók í Lífsleikni

María Jónasdóttir

Tilgangur þessarar hand-

bókar í Lífsleikni er að taka 

saman og koma með hug-

myndir um það hvernig hægt 

er að bæta lífið, einfalda það 

og sjá það jafnvel í nýju ljósi. 
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Við erum í raun öll nemendur 

hér á jörðinni – við erum öll 

að leggja okkur fram við 

að læra á lífið. Í bókinni eru 

settar fram fjölmargar leiðir 

til að verða hæfari, skilvirkari, 

betri og hamingjusamari 

manneskja og með því verða 

virkari þátttakandi í að skapa 

hamingjusamara samfélag, 

öllum til aukinnar velferðar!

Um er að ræða uppflettirit 

fyrir í raun alla, alla nemendur 

hér á jörð og leiðbeinendur 

nemenda, hvort sem það er 

innan menntastofnunar, í 

tómstundastarfi, félags-og/

eða leiðbeinandastarfi, innan 

veggja heimilisins eða á öðr-

um vettvangi. Bókin kemur 

inn á fjölmörg svið og má 

þar nefna heimspeki, vísindi, 

menntun, trú, félagsfræði, 

sálfræði og bæði andlega og 

líkamlega velferð. Segja má 

að inntak bókarinnar sé vel-

ferð í margvíslegum skilningi 

þess orðs.

257 bls.

Leturprent, www.allir.is

ISBN 978-9935-9077-0-7 Kilja 

Lykilorð 2013
Orð Guðs fyrir hvern dag

Lykilorð hafa komið út árlega 

á íslensku síðan 2006. Í bók-

inni eru tvö biblíuvers fyrir 

hvern dag auk sálmavers eða 

fleygs orðs, sem bæn eða til 

frekari íhugunar. Lykilorð er 

bók fyrir þá sem vilja leita leið-

sagnar Biblíunnar inn í líf sitt.

144 bls.

Lífsmótun

ISSN 1670-7141

Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Magma
Ari Trausti Guðmundsson

Myndir: Ragnar Th. 

Sigurðsson

Magma greinir frá íslenskum 

eldstöðvum og fjallar um öll 

eldgos á Íslandi frá Kötlu-

gosinu 1918 til gossins í 

Vatnajökli 2011. Áhrifamiklar 

ljósmyndir eru af flestum 

þessara gosa og ítarlegur, 

aðgengilegur texti sem gerir 

bókina einkar fræðandi og 

áhugaverða. Bókin er ein-

ungis gefin út á ensku.

256 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-54-4

Makalaust líf
Um ást og sorg, úrvinnslu og 

uppbyggingu við makamissi

Anna Ingólfsdóttir, Guðfinna 

Eydal og Jóna Hrönn 

Bolladóttir

Magnþrungin frásögn Önnu 

Ingólfsdóttur, sem mun ekki 

láta neinn ósnortinn. Anna 

missti eiginmann sinn 35 ára 

gömul. Guðfinna Eydal sál-

fræðingur fjallar um sorgina 

og leiðina til nýs lífs eftir 

makamissi, og Jóna Hrönn 

Bolladóttir sóknarprestur 

tekur áhrifamikil viðtöl við 

fjóra einstaklinga sem á ólík-

um aldri misstu maka sinn. 

Hljóðdiskur með hugleiðslu 

og djúpslökun fylgir bókinni.

287 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-04-0

Manifesto hægri manns
Óli Björn Kárason

Óli Björn Kárason hefur lengi 

verið einn ötulasti talsmaður 

hægri manna á Íslandi. Hér 

hefur úrvali greina hans frá 

2008 til 2012 verið safnað í 

heildstæða bók sem gefur 

góða innsýn í skoðanir og 

hugsjónir höfundar.

224 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-023-4 Kilja 

Lærdómsrit 

Bókmenntafélagsins

Manngerðir
Þeófrastos

Uppl.: Hjalti Rögnvaldsson

Lýst er á gamansaman hátt 

ámælisverðum sérkennum í 

háttum manna.

 5 klst.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISBN 978-9979-66-302-7

Leiðb.verð: 3.490 kr.

Mannleg samskipti
Benni Sig. og menn fólksins

Benedikt Sigurðsson

Eina leiðin út úr erfiðleikum 

er að takast á við þá. Svo segir 

Benni Vestfirðingur í bók 

sinni og margt fleira spaklegt. 

Einnig í rafbók.

96 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-22-9

Leiðb.verð: 2.400 kr. Kilja



SAGAN AF 
KLAUSTRINU 

Á SKRIÐU

Steinunn 

Kristjánsdóttir

 Heillandi rannsókn”

*****
Páll Baldvin Baldvinsson,  

Fréttatíminn

 Textinn er 

líflegur og 

fræðandi í 

senn, enda 

greinilegt að 

skrifað er fyrir leikmenn 

ekki síður en fræðinga”
Árni Matthíasson, Morgunblaðið

Sögufélag, Skeifunni 3b, 108 Reykjavík. Sími 588 90 60  
sogufelag@sogufelag.is www.sogufelag.is

“

“
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Máttur athyglinnar
Sjö skref að varanlegri velsæld

Guðni Gunnarsson

Ritstj.: Davíð A. Stefánsson

Guðni leiðir lesendur í sjö 

vikna verkefnavinnu sem 

umbyltir lífi þeirra sem henni 

fylgja.

Bókin er sjálfstætt fram-

hald bókarinnar Máttur vilj-

ans sem kom út árið 2011 við 

góðar undirtektir.

210 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-025-5 Kilja 

Medicinal Plants 
of Iceland
Collection, preparation and 

uses

Arnbjörg Linda Jóhannsdóttir

Þýð.: Keneva Kunz

Í þessari handhægu bók er 

gerð grein fyrir lækninga-

mætti íslenskra jurta. Fjallað 

er um einkenni jurtanna, 

hvar þær er að finna, virk 

efni og áhrif þeirra á manns-

líkamann og gegn hvaða 

kvillum jurtalyf hafa reynst 

best. Bókin kom fyrst út fyrir 

um 20 árum og var gefin út í 

aukinni og endurskoðaðri út-

gáfu í fyrra. Nú kemur hún út í 

enskri þýðingu. Höfundurinn 

hefur starfað við grasa- og 

nálastungulækningar hér á 

landi og erlendis um árabil.

125 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3278-7 

Óbundin í plastkápu

Milli mála 2011
Ritstj.: Erla Erlendsdóttir og 

Sigrún Ástríður Eiríksdóttir

Þema heftisins er erlendar 

bókmenntir frá ýmsum 

sjónarhornum og rita sjö 

fræðimenn Stofnunar Vig-

dísar Finnbogadóttur greinar 

í það. Sex af þessum sjö 

greinum fjalla um þemað en 

í þeirri sjöundu segir frá rann-

sókn á tungumálakennslu 

og aðlögun innflytjenda á 

Norðurlöndum.

226 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-941-3

Leiðb.verð: 4.500 kr. Kilja

Mótmælið öll!
Stéphane Hessel

Þýð.: Friðrik Rafnsson

Í þessari bók skorar Stéphane 

Hessel á lesendur sína að 

vera virkir borgarar og mót-

mæla hástöfum þegar þeim 

ofbýður óréttlæti heimsins. 

Hann rifjar hér upp þau gildi 

og réttindi sem vestræn sam-

félög hafa grundvallast á allt 

frá lokum síðari heimsstyrj-

aldarinnar og færir gild rök 

fyrir því að þau hafi alltof oft 

verið sniðgengin á fyrsta ára-

tug 21. aldarinnar. Því hvetur 

hann fólk, ekki síst ungt fólk, 

til að efna til „friðsamlegrar 

uppreisnar“ og gæta vel að 

þessum grunngildum.

48 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-92-3

Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja
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Mótun menningar – 
Shaping Culture
Afmælisrit til heiðurs 

Gunnlaugi A. Jónssyni

Áhrif Gamla testamentisins á 

samfélag og menningu. Höf-

undar eru m.a. helstu Biblíu-

fræðingar heims.

Margir höfundar.

400 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISBN 978-9979-66-300-3

Leiðb.verð: 4.985 kr.

Nám fyrir alla
Diane L. Ferguson o.fl.

Þýð.: Ásta Björk Björnsdóttir

Hér er fjallað um kennslu og 

mat í skóla margbreytileikans 

og hvernig hægt er að gera 

nám að gæðanámi fyrir alla 

nemendur. Bent er á leiðir að 

þessu marki og gefin dæmi. 

Þá eru birt eyðublöð sem 

kennarar geta nýtt sér til að 

kynnast nemendum sínum 

betur, auka samstarf við 

samkennara og fjölskyldur 

nemenda, kenna í getu-

blönduðum hópum, meta 

nám nemenda og veita þeim 

endurgjöf.

Bókin er samin af hópi 

kennara og sérkennara og 

er afrakstur 15 ára þróunar-

starfs. Hugmyndum bókar-

innar er ætlað að styrkja alla 

kennara í kennslu sinni og 

benda á nýjar leiðir í sam-

starfi bekkjarkennara og sér-

kennara.

122 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-940-6

Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

Umhverfisrit 

Bókmenntafélagsins

Náttúruauður
Brynhildur Davíðsdóttir

Ritstj.: Trausti Jónsson

Hagrænt mikilvægi náttúru-

auðs og þjónustu náttúrunnar.

120 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISBN 978-9979-66-305-8

Leiðb.verð: 3.790 kr. Kilja

Náttúruvá á Íslandi
Eldgos og jarðskjálftar

Ritstj.: Júlíus Sólnes, 

Freysteinn Sigmundsson og 

Bjarni Bessason

Náttúruvá á Íslandi er fræði-

rit fyrir almenning þar sem 

helstu sérfræðingar landsins 

fjalla um eldgos og jarð-

skjálfta. Bæði er greint frá eðli 

þessara náttúrufyrirbæra og 

þeirri vá sem af þeim stafar. 

Sagt er frá nýjustu rann-

sóknum í jarðvísindum og 

jarðskjálftafræði sem tengj-

ast Íslandi. Er bókin þannig 

einstakt yfirlit yfir þekkingu 

okkar á þessum þáttum ís-

lenskrar náttúru.

Um sextíu höfundar hafa 

lagt til efni í bókina, og í 

henni eru nærri 1000 ljós-

myndir, teikningar og skýr-

ingamyndir.

Náttúruvá á Íslandi er án 

efa eitt ítarlegasta og efnis-

mesta rit um eldvirkni og 

jarðskjálfta á Íslandi sem 

gefið hefur verið út.

750 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-943-7

Leiðb.verð: 19.900 kr.

Návígi á Norðurslóðum
Íshafsskipalestirnar og 

ófriðurinn 1942-1945

Magnús Þór Hafsteinsson

Hitler sagði norðurslóðir 

örlagasvæði seinni heims-

styrjaldarinnar. Hann óttaðist 

innrás í Noreg m.a. frá Íslandi. 

Miklir skipalestaflutningar 

fóru um hafsvæðin við Ís-

land. Þeim fylgdu hatrammar 

sjóorrustur við herskip og 

kafbáta auk árása á Noreg. 

Stærstu herskipum Þjóð-

verja var að lokum eytt. Þjóð-

verjar brenndu niður byggðir 

Norður-Noregs. Valdahlutföll 

á norðurslóðum gerbreytt-

ust. Kalda stríðið hófst. Lega 

Íslands skipti höfuðmáli í 

þessum ofsafengnu átökum. 

Bókin er sjálfstætt framhald 

Dauðans í Dumbshafi (2011). 

Sú hlaut mjög góðar viðtökur 

lesenda og einróma lof gagn-

rýnenda. Báðar varpa nýjum 

skilningi á sögu seinni heims-

styrjaldar, – ómissandi öllu 

áhugafólki um sagnfræði, 

stjórnmál og æsispennandi 

viðburði.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-20-0

Leiðb.verð: 7.480 kr.
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Njála 
– Persónur og leikendur
Bjarni Eiríkur Sigurðsson

Myndskr.: Þórhildur Jónsdóttir

Bjarni Eiríkur er manna fróð-

astur um þessa listasmíð 

íslenskra bókmennta, og í 

þessari bók segir á aðgengi-

legan hátt frá sögunni sjálfri 

og persónum hennar. Hvað 

vakti fyrir Njáli og Gunnari, 

Hallgerði og Bergþóru? Því 

svarar Bjarni Eiríkur á sinn 

einstaka og kankvísa hátt.

152 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-13-2 Kilja 

Nota Bene
Latína á Íslandi

Jón R. Hjálmarsson

Hér segir frá latneskum 

áhrifum á Íslandi og nefnd 

eru dæmi þar um svo sem í 

mannanöfnum, máli kirkju 

og skóla og ýmsu fleira. Þá 

eru í bókinni latneskar bænir, 

ljóð, sögur og sagnir og 

ýmiss konar fróðleikur auk 

latneskra orðtaka, spakmæla 

og algengra skammstafana.

60 bls.

Suðurlandsútgáfan

ISBN 9789979916437

Leiðb.verð: 2.490 kr.

Off the beaten track 
in Iceland
Jón G. Snæland

Ensk útgáfa bókarinnar 

Óbyggðaleiðir á Íslandi.

192 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-87-9

Leiðb.verð: 4.490 kr. Kilja

Orð og tunga 14
Ritstj.: Ásta Svavarsdóttir

Þema 14. heftis er: Net til að 

fanga orð. Greining og lýsing 

á merkingu og merkingar-

venslum. Greinahöfundar eru 

Matthew Whelpton, Anna B. 

Nikulásdóttir og Jón Hilmar 

Jónsson.

101 bls.

Háskólaútgáfan

ISSN 1022-4610

Leiðb.verð: 3.000 kr. Kilja

Óbyggðaleiðir á Íslandi
Jón G. Snæland

Lítt þekktar og áhugaverðar 

ferðaleiðir um landið, eink-

um á hálendinu. Bókinni 

er skipt í nokkra kafla eftir 

landsvæðum. Sprengisands-

leiðir fara með lesandann um 

spennandi leiðir sem liggja út 

frá Sprengisandi. Í Fjallabaks-

leiðum er farið um ýmsar 

leiðir norðan Mýrdalsjökuls 

og Jöklaleiðir fara með okkur 

um jökla landsins, einkum 

Langjökul og Vatnajökul. 

Alls eru lýsingar á rúmum 40 

leiðum í bókinni. Kort fylgir 

hverri leið og í bókinni er 

aragrúi ljósmynda. Loks eru 

hagnýtar upplýsingar um 

hverja leið fremst í hverjum 

kafla. Í inngangi bókarinnar 

eru miklar almennar upplýs-

ingar um ferðalög á hálend-

inu, hvað ber að varast og 

hvað er nauðsynlegt að hafa 

með í farteskinu.

228 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-83-1

Leiðb.verð: 4.990 kr. Kilja

A practical perspective for thriving
within the trappings of the physical world.

Slice Of Life:
A Self-Help Odyssey

Rick Lindal ,  PhD

A Self-Help Odyssey
SLICE OF LIFE:

Bók þessi er samþætting á meðferðarlegum 
og andlegum (og spírítistalegum) hugtökum, 
sem sameina klíníska (þ.e. heilbrigðisstofnana) 
reynslu og rannsóknir fjölda höfunda, sem 
hafa starfað á sviðum sálfræði, læknisfræði og 
eðlisfræði. Bókin er verkfærakista til hjálpar fólki 
allt frá aldrinum fjórtán til hundrað ára. Hún 
teiknar upp kraftmikla mynd af lífinu; séðu með 
augum ungs manns með fjörugt ímyndunarafl, 
mikið viljaþrek og viðleitni til að hjálpa öðrum 
gegnum hlutverk sitt sem sálfræðingur.

Rick Lindal, PhD

A practical perspective for thriving 
within the trappings of the physical world.

www.self-helpodyssey.comBlogg og greinar um bókina fynnast á Facebook

ISBN: 978-1-4685-2397-3Til sölu hjá Eymundsson, Amazon, Author House.



B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2 Fræði og bækur almenns efnis

169

Óðsmál 2012
Ævi hver til uppljómunar

Guðrún Kristín Magnúsdóttir

Litla kjaftfora völva fræðir um 

ýmislegt sem enginn hefur 

kennt okkur. Útskýrir orð 

Jesú og forfeðra okkar. Segir 

okkur hvers vegna við erum 

að fæðast og lifa. Þið verðið 

mjög mjög hissa á ýmsum 

fróðleik hér.

164 bls.

Freyjukettir, Norræn menning

Dreifing: Netverslun amazon, 

eða odsmal@mmedia.is

ISBN 9789935409829 Kilja 

Aðeins prentkostnaður

Peace and War: 
Niagara of Quotations
Jon Thormodsson

Veglegt verk í tveimur bind-

um, bók eða rafbók, ávöxtur 

33 ára tómstundastarfs Jóns 

Ögmundar Þormóðssonar 

lögfræðings.

Ítarlegar upplýsingar um 

bókina og sýnishorn úr henni 

eru á vefnum: 

Sites.Google.com/site/

peaceandwarquotations

Á You Tube finnst kynn-

ingarmyndband, Peace and 

War Address (leitið undir 

„Peace and War: Niagara of 

Quotations“).

1300 bls.

Jón Ögmundur Þormóðsson

ISBN 978-1461157922/-

1463554453

Pétrísk-íslensk orðabók 
með alfræðiívafi
Pétur Þorsteinsson

Séra Pétur er löngu orðinn 

landsþekktur fyrir nýyrða-

söfnun sína og – smíði þar 

sem mörg orð hafa öðlast 

aðra og jafnvel betri merk-

ingu en áður. Hvað er arf-

taki? Eða ástmar? Hvað er 

bardúsa? Og hvernig drykkur 

er bílstjórabjór?

Þessi bók kemur öllum í 

gott skap og dýpkar skilning 

okkar á íslensku máli.

86 bls.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-13-2

Leiðb.verð: 2.280 kr. Kilja

„AÐGENGILEG,
FRÆÐANDI OG
GLÆSILEG BÓK“
Nú þarftu ekki að fara á hágreiðslustofu 
til að fá nýja og spennandi greiðslu eða 
mikilvæg ráð um hvernig þú átt að sinna 

hárinu þínu.  Allt þetta finnurðu í 
þessari aðgengilegu og ríkulega 

myndskreyttu bók!
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Nú 
til a
mik

„Þessi bók er best
geymda fegurðar-

leyndarmálið mitt. … Spennandi leyndarmálleynast á hverri síðu.“
Tobba Marinós

BRÓSI HÁRGREIÐSLUMEISTARI
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Raddir barna
Ritstj.: Jóhanna Einarsdóttir 

og Bryndís Garðarsdóttir

Í samningi Sameinuðu þjóð-

anna um rétt barnsins er 

lögð áhersla á að ung börn 

séu sjálfstæðir borgarar með 

viðhorf sem taka beri alvar-

lega. Þau hafi rétt á að láta 

í ljósi skoðanir sínar og séu 

hæf til að gefa upplýsingar 

um eigin reynslu og skoð-

anir. Skilningur á viðhorfum 

barna er því afar mikilvægur 

við stefnumörkun í mennta-

málum og þróun skólastarfs 

og er bókin framlag í þann 

brunn. Meginumfjöllunarefni 

bókarinnar er viðhorf ungra 

barna til ýmissa þátta í dag-

legu lífi þeirra og umhverfi 

og byggjast kaflar hennar á 

rannsóknum sem fram fóru 

í Reykjavík á nokkurra ára 

tímabili. Jafnframt eru kynnt-

ar fjölbreyttar aðferðir til að 

nálgast hugarheim barna og 

viðhorf þeirra.

203 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-973-4

Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

Reykholt
Archaeological Investigations 

at a High Status Farm in 

Western Iceland

Dr. Guðrún Sveinbjarnardóttir

Bókin Reykholt – Archaeo-

logical Investigations at a 

High Status Farm in Western 

Iceland eftir dr. Guðrúnu 

Sveinbjarnardóttur er gefin 

út af Þjóðminjasafni Íslands 

og Snorrastofu í sameiningu. 

Bókin fjallar um fornleifa-

rannsókn sem gerð var á 

bæjarstæðinu í Reykholti á 

árunum 1987–89 og 1997–

2003.

Reykholt í Borgarfirði er 

meðal merkustu sögu- og 

minjastaða Íslands. Þar var 

líklega reist kirkja þegar á 

11. öld og kirkjumiðstöð 

komið á stofn á 12. öld, og 

var staðurinn löngum auð-

ugur að eignum og ítökum. 

Þekktasti ábúandi staðarins 

er sennilega Snorri Sturluson 

á þrettándu öld. Í bókina rita, 

auk aðalhöfundar/ritstjóra, 

20 innlendir og erlendir sér-

fræðingar sem komu að 

rannsókninni á í Reykholti. 

Ríkulegar minjar um búsetu, 

byggingartegundir, kornrækt 

og verslun við útlönd sem 

fundust í Reykholti vitna um 

mikilvæga stöðu Reykholts á 

miðöldum.

368 bls.

Þjóðminjasafn Íslands

ISBN 978-9979-790-35-8

Leiðb.verð: 6.990 kr.

Ripleys 2013
Stuðandi staðreyndir

Robert Ripley

Þýð.: Kolbeinn Proppé

Farðu í ótrúlega ferð í kring-

um hnöttinn, hittu dular-

fullar verur, stórskrýtið fólk 

og upplifðu fáránleika og 

furður tilverunnar. Þú munt 

ekki trúa ýmsu því sem þessi 

bók greinir frá, en vita skaltu 

að allt er það satt. Ótrúlegt 

en satt!

254 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-91-9

Ritið 1/2012
Menningarsaga

Ritstj.: Sólveig Anna 

Bóasdóttir og Þröstur 

Helgason

Hér er m.a. rýnt í menn-

ingarsöguna út frá ólíkum 

sjónarhornum hugvísinda. Í 

fyrstu greininni er komið inn 

á það viðkvæma þjóðernis-

pólitíska samhengi sem þátt-

taka Íslands í bókasýningunni 

í Frankfurt var sett í með upp-

hafningu fornsagnaarfsins og 

óbeislaðrar náttúrunnar og 

vísunum til velvildar Þjóð-

verja gagnvart hvorutveggja. 

Ólafur Rastrick hugar einnig 

að sjálfsmynd þjóðarinnar 

en út frá öðru sjónarhorni. 

Í samanburði við evrópska 

menningarsögu virtist hin 

íslenska full af eyðum sem 

krafa var gerð um að fylla í 

kjölfar fullveldis þjóðarinnar 

1918. Metnaður Íslendinga 

var að vera menningarþjóð 

á meðal menningarþjóða en 

Allt um íslenska knattspyrnu

Ómissandi í sa
fnið

Ómiss
afnið

ssand
Ómiss

di í saí sa
nd
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Mögnuð bók um sorg, 
úrvinnslu og uppbyggingu
Í óumflýjanlegum og grimmum 
aðstæðum kemst manneskjan oft að 
því að hún býr yfir meiri styrk en hún 
taldi sig gera.

Í þessari bók segir Anna Ingólfsdóttir á 

vægðarlausan hátt frá reynslu sinni af því 

að missa eiginmann sinn. Frásögn hennar 

er djúp og hispurslaus.

Jóna Hrönn Bolladóttir sóknarprestur 

skrifar einlæg viðtöl við fjóra einstaklinga 

sem deila persónulegri reynslu sinni af því 

að missa maka.

Guðfinna Eydal sálfræðingur skrifar um 

ástina, tengslin við makann, sorgar-

viðbrögð og samkennd eftir áfall.

Hljóðdiskur með hugleiðslu  
og djúpslökun fylgir bókinni.

„Vel skrifuð, af næmni  

og innsæi. Æðisleg bók,  

takk fyrir mig.“  

Mikael Torfason, rithöfundur

„Þetta er frábær og gagnleg  

bók þar sem margir  

hafa lagt hönd á plóg  

og gefið okkur hinum  

innsýn í líf sitt og sorgir.“  

Lára Björnsdóttir, félagsráðgjafi  

og syrgjandi

„Afar hjálpleg bók.“  

Guðrún Jónsdóttir, ekkja

el skrifuð, af næmni 

nnsæi. Æðisleg bók,

takk fyrir mig.“ 

el Torfason, rithöfundur

a er frábær og gagnleg

ók þar sem margir 

fa lagt hönd á plóg 

gefið okkur hinum 

ýn í líf sitt og sorgir.“ 

örnsdóttir, félagsráðgjafi 

og syrgjandi

Afar hjálpleg bók.“ 

ðrún Jónsdóttir, ekkja
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svo virtist sem lágkúrulegar 

afurðir erlendrar alþýðu-

menningar hefðu afvegaleitt 

hana. Í þriðju þemagreininni 

leiðir Þröstur Helgason svo 

getum að því að þjóðernisleg 

íhaldssemi hafi verið ástæða 

þess að módernismi átti ekki 

upp á pallborðið á Íslandi fyrr 

en eftir lýðveldisstofnun árið 

1944.

186 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-966-6

Leiðb.verð: 3.290 kr. Kilja

Ritið 2/2012
Kirkja í krísu

Ritstj.: Sólveig Anna 

Bóasdóttir og Þröstur 

Helgason

Vandi kirkjunnar er þema 

heftisins – krísan sem hún 

stendur frammi fyrir – í for-

tíð, nútíð og framtíð. Fjórir 

höfundar sem allir eru guð-

fræðingar fjalla um efnið 

frá ólíkum sjónarhornum 

og greina orsakir jafnt sem 

afleiðingar þeirra krísa sem 

um er fjallað. Sameiginlegt 

stef þemagreinanna er að 

krísa sé ekkert nýtt í kirkju-

legu samhengi, allra síst í 

hinu evangelísk-lútherska 

kirkjudeildarsamhengi sem 

íslenska þjóðkirkjan tilheyrir.

226 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-971-0

Leiðb.verð: 3.290 kr. Kilja

Saga
Tímarit Sögufélags. 

L: 1 2012 og L: 2 2012

Ritstj.: Sigrún Pálsdóttir

Tímaritið Saga kemur út 

tvisvar á ári, vor og haust. 

Efni þess er fjölbreytt og 

tengist sögu og menningu 

landsins í víðum skilningi. 

Þar birtast m.a. greinar, við-

töl og umfjallanir um bækur, 

sýningar, heimildamyndir og 

kvikmyndir. Ómissandi öllum 

þeim sem áhuga hafa á sögu 

Íslands. Tekið er við nýjum 

áskrifendum hjá Sögufélagi; 

nánar á www.sogufelag.is.

244 bls.

Sögufélag

ISSN 0256-8411

 Kilja

Sagan af klaustrinu 
á Skriðu
Steinunn Kristjánsdóttir

Í bókinni er rakin saga Skriðu-

klausturs. Sagt er frá leitinni 

að klaustrinu og óvæntum 

niðurstöðum uppgraftarins 

en þar kom í ljós að Skriða var 

ekki aðeins aðsetur munka 

heldur einnig skjól hinna 

sjúku og dauðvona. Í verkinu 

eru yfir 150 ljósmyndir, kort 

og teikningar.

375 bls.

Sögufélag

ISBN 978-9979-9902-6-0

Leiðb.verð: 5.990 kr.

Samskiptafærni
Samskipti, hópar og 

teymisvinna

Haukur Ingi Jónasson og 

Helgi Þór Ingason

Í Samskiptafærni er fjallað um 

það hvernig efla megi sam-

skiptafærni lesenda, einkum 

þeirra sem hafa mannaforráð 

og vinna í verkefnahópum 

og teymum. Bókin er í senn 

kynning á nokkrum mikil-

vægum kenningum um hópa 

og handbók um hvernig má 

bæta samskiptin í samvinnu 

við aðra. Höfundar bókar-

innar eru forstöðumenn í 

meistaranámi í verkefna-

stjórnun (MPM) og ráðgjafar 

hjá Nordica ráðgjöf.

266 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-215-6 

Óbundin

Sjálfstæðisflokkurinn 
– Átök og uppgjör
Styrmir Gunnarsson

Hér er lesandanum boðið 

inn í bakherbergi stærsta 

stjórnmálaflokks þjóðarinnar 

þar sem menn í innsta hring 

tókust harkalega á um mörg 

stærstu mál 20. aldar – fjarri 

kastljósi fjölmiðlanna.

284 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-37-2

Skagfirskar 
skemmtisögur 2
Meira fjör!

Björn Jóhann Björnsson

Skagfirskar skemmtisögur 

koma nú út öðru sinni. Fyrra 

bindi varð metsölubók og vel 

tekið víða um land, ekki ein-

göngu meðal Skagfirðinga. 

Hér koma 237 óborganlegar 

gamansögur til viðbótar 

af Skagfirðingum, gestum 
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TOP GEAR
BÓK!

ANGRY BIRDS
BÓK!

100 geggjuðustu bílarnir að mati Top 
Gear-gengisins. Ótrúlegt samsafn bifreiða, 
allt frá sannkölluðum furðufyrirbærum til 
hraðskreiðustu sportbíla. Magnaðar 
staðreyndir í bland við hinn óborganlega 
húmor sem einkennir Top Gear!

Hér hafa svínin spælt 
fuglana, yfirtekið eldhúsið þar 

sem allt er löðrandi í eggjum og bjóða upp 
á spennandi og girnilegar uppskriftir af 
öllu tagi!

Bókin er gefin út með stuðningi Félags eggjaframleiðenda.

LOKSINS!
D
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VINSÆLASTI

TÖLVULEIKUR

SAMTÍMANS!

Hvaða bíll ereins og stökkmúsá sterum?

T

Ómissandi fyrir

alla bílaáhugamenn,

unga jafnt sem

aldna!
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þeirra og góðkunningjum. 

Við sögu koma m.a. Ólafur 

Ragnar Grímsson, Gísli Einars-

son, Pétur Jóhann Sigfússon 

og móðir hans, Jón Ormar 

Ormsson, Hjörleifur á Gils-

bakka, Magnús á Vöglum, 

Guttormur Óskarsson, Brynj-

ar Pálsson, Óskar Péursson, 

Friðrik á Svaðastöðum, Halli 

í Enni og margir fleiri.

96 bls.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-21-7

Leiðb.verð: 2.980 kr.

Skil skólastiga
Frá leikskóla til grunnskóla og 

grunnskóla til framhaldsskóla

Gerður G. Óskarsdóttir

Tengsl skólastiga, sveigjan-

leiki á skilum þeirra og sam-

fella í námi hefur talsvert 

verið til umræðu hér á landi 

en mjög hefur skort á upp-

lýsingar um efnið. Úr því er 

bætt með þessari bók. Höf-

undur dregur upp ítarlega 

mynd af starfi á síðasta ári í 

leikskóla og 1. bekk í grunn-

skóla annars vegar og 10. 

bekk grunnskóla og fyrsta ári 

í framhaldsskóla hins vegar. 

Varpað er ljósi á mun og sam-

fellu í umgjörð starfsins og 

starfsháttum og tengslin við 

næsta skólastig. Lýsingarnar 

byggjast á vettvangsathug-

unum í 30 skólum, spurn-

ingakönnunum og yfir 50 

viðtölum við nemendur og 

kennara.

Höfundur færir rök fyrir 

því að starfshættir séu með 

mjög líku sniði í skólum á 

sama skólastigi og samfella 

milli skólastiga talsverð þó 

að rof hafi komið fram og 

þá stundum það sem höf-

undur nefnir afturhverft rof. 

Því sé breytinga og jafnvel 

mikilla umbóta þörf á vissum 

sviðum en tillögur í þá veru 

má finna í lokakafla bókar-

innar ásamt hugmyndum að 

frekari rannsóknum.

306 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-975-8

Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

Skipulagsfærni
Verkefni, vegvísar og viðmið

Helgi Þór Ingason og Haukur 

Ingi Jónasson

Skipulagsfærni er bæði hand-

bók og kennslubók fyrir þá 

sem vilja auka þekkingu sína 

á stjórnun og verkefnavinnu. 

Markmiðið með henni er 

að gera lesendur færari um 

að taka þátt í, skipuleggja 

og stjórna verkefnum. Höf-

undar bókarinnar eru for-

stöðumenn í meistaranámi í 

verkefnastjórnun (MPM) og 

ráðgjafar hjá Nordica ráðgjöf.

284 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-214-9 

Óbundin

Skírnir – Tímarit HÍB
vor & haust 2012, 184. árg.

Ritstj.: Halldór Guðmundsson 

og Páll Valsson

Fjölbreytt og vandað efni 

m.a. um íslenskar bókmennt-

ir, náttúru, sögu og þjóðerni, 

heimspeki, vísindi, myndlist 

og stjórnmál og önnur fræði í 

sögu og samtíð. Skírnir er eitt 

allra vandaðasta fræðatímarit 

Íslendinga. Nýir áskrifendur 

velkomnir!

555 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISSN 0256-8446 Kilja

Skórnir sem breyttu 
heiminum

Hanna Guðný Ottósdóttir

Þetta er skvísubókin í ár. 

Hvaða skór henta vel á 

ströndinni? Af hverju heita 

loðnu stígvélin Ugg? Hvernig 

tengist lögreglumaður í 

London upphafi striga-

skónna? Hvaða skór hafa í 

gegnum tíðina verið tengdir 

við hippa og grænmetisæt-

ur? Hver er konungur pinna-

hælanna? Hvernig á að velja 

hælinn? Af hverju ætti ekki að 

máta skó fyrr en í lok dags?

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-18-7

Leiðb.verð: 4.780 kr.

Slice of Life: 
A Self-Help Odyssey
Ríkarður Líndal, Ph.D

Bók þessi er samþætting á 

meðferðarlegum og andleg-

um hugtökum sem sameina 

klíníska reynslu og rannsókn-

ir höfunda sem hafa starfað á 

sviðum sálfræði, læknisfræði 

og eðlisfræði. Hún sé verk-

færakista til hjálpar fólki allt 

frá aldrinum fjórtán til hundr-

að ára. Sjá blogg/greinar um 

bókina á Facebook. Einning 

upplýsingar á www.self-

helpodyssey.com

Til sölu hjá Eymundsson og 

Amazon.com

210 bls.

Ríkarður Líndal

ISBN 978-1-4685-2397-3



www.forlagid.i s  – alvör u bókaverslun á net inu

Ísland í aldanna rás 2001–2010  
fjallar á líflegan hátt um atburði  

einhverra æsilegustu ára í sögu  

lands og þjóðar. 
 

Rifjaðu upp áratug öfganna! 

Ótæmandi brunnur fróðleiks og  
skemmtunar sem öll fjölskyldan  
sækir í – aftur og aftur.  

ÁRATUGUR ÖFGA

www forlagid i s alvör u bó

BÆT T U ÞESSA R I GL ÆSIL EGU BÓK Í  SA F N IÐ!

www.forlagid.is
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Speki Konfúsíusar
Þýð.: Ragnar Baldursson

Glæsileg útgáfa í þýðingu 

Ragnars Baldurssonar úr 

kínversku af Speki Konfúsí-

usar, sem uppi var á sjöttu 

öld fyrir Kristburð. Hug-

myndakerfi Konfúsíusar er 

bakgrunnur sem íbúar hins 

kínverska menningarsvæðis 

vísa ósjálfrátt til. Það leggur 

grunninn að því viðskiptasið-

ferði og viðskiptaháttum sem 

hafa gert kínverskum kaup-

mönnum kleift að ná undir-

tökum í efnahag Suðaustur-

Asíu. Ekkert rit hefur haft jafn 

mikil áhrif, í svo langan tíma, 

á menningu og stjórnkerfi 

nokkurs ríkis.

Í orðum hins forna vitrings 

Konfúsíusar er að finna frá-

bæra djúpskyggni og mikið 

mannvit og eiga þau enn 

fyllstu erindi við nútíma-

manninn.

268 bls.

Ritskinna

ISBN 9789979994312

Leiðb.verð: 2.699 kr. Kilja

Stafræn ljósmyndun
– skref fyrir skref

Tom Ang

Þýð.: Helga Jónsdóttir

Einstaklega yfirgripsmikill 

og aðgengilegur leiðarvísir 

um hvaðeina er lýtur að 

stafrænni ljósmyndun og 

nýtist öllum sem vilja ná 

betri tökum á ljósmyndun, 

hvort sem þeir eru að stíga 

fyrstu skrefin eða eru reyndir 

myndasmiðir. Höfundurinn er 

margverðlaunaður ljósmynd-

ari, sjónvarpsþáttastjórnandi 

og metsöluhöfundur. Stór-

fróðlegt uppflettirit sem þú 

munt leita í aftur og aftur.

360 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2179-1

Starfsmannaval
Ásta Bjarnadóttir

Gagnleg handbók sem allir 

stjórnendur þurfa að eiga. 

Hér er fjallað skipulega um 

helstu þætti starfsmanna-

vals: starfsgreiningu, öflun 

umsækjenda, hefðbundnar 

og óhefðbundnar aðferðir 

við að meta umsækjendur, 

ákvarðanatöku og reynslu-

tíma. Höfundur hefur stýrt 

starfsmanna- og mannauðs-

málum og stundað kennslu 

og rannsóknir á sviði mann-

auðsstjórnar um árabil.

216 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-239-2 

Óbundin

Stasiland
Sögur af fólki handan 

Berlínarmúrsins

Anna Funder

Þýð.: Elín Guðmundsdóttir

Mögnuð verðlaunabók um 

líf venjulegs fólks í mesta 

lögreglu- og eftirlitsríki allra 

tíma, Austur-Þýskalandi.

320 bls.

Ugla

ISBN 978-9935-21-007-4 Kilja 

Nýr 
glæpasagnahöfundur

Skuggalega spennandi
sagnahöfundur

Vísindaskáldsaga

Nýr



B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2 Fræði og bækur almenns efnis

177

Stína – listaverkabók
Jón Proppé

Í bókinni er að finna yfirlit 

yfir myndlist og feril Kristínar 

Guðjónsdóttur (1966–2007). 

Kristín var skúlptúristi og 

nam við Mynd lista- og hand-

íðaskóla Íslands og California 

Collage of Arts and Crafts. 

Bókina prýða fjölmargar ljós-

myndir af verk um hennar 

og sýningum, auk texta um 

myndlist hennar og ævi, og 

frásagna sam ferðamanna 

hennar í Bandaríkjunum þar 

sem hún bjó og starfaði frá 

1991.

128 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-34-6

Stuð vors lands
Saga dægurtónlistar á Íslandi

Dr. Gunni

Hér er á ferð brautryðj-

endaverk. Dr. Gunni rekur 

sögu dægurtónlistar allt frá 

upphafi 19. aldar og fram á 

þennan dag. Textinn er léttur 

og skemmtilegur en um leið 

er þetta merkilegt yfirlit yfir 

mjög mikilvægan þátt menn-

ingar og samfélags. Bókin er 

prýdd gríðarlegum fjölda 

mynda, sem flestar hafa 

ekki birst áður og hafa mikið 

heimildagildi. Þá er bókin 

sjálf fallegur og frumlegur 

prentgripur.

444 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-55-1

Summit
Ari Trausti Guðmundsson

Summit er vandaður leiðar-

vísir á ensku um gönguleiðir 

á 100 íslensk fjöll, ætlaður er-

lendum ferðamönnum. Ýmiss 

konar ráðleggingar og upp-

lýsingar, kort, ljósmyndir og 

lýsingar gera þessa bók afar 

Hringrás kolefnis er rakin eins og hún er nú 
og hefur verið, allt aftur til árdaga jarðarinnar. 
Fjallað er um hvernig henni er háttað 
hérlendis. Greint er frá uppsöfnun koltvíoxíðs 
í andrúmslofti, áhrifum þess og mannsins á 
hringrásina og hvernig hægt er að bregðast við. 
Höfundur er formaður vísindaráðs CarbFix, 
alþjóðlegs vísindaverkefnis um bindingu 
kolefnis í bergi.

Kolefnishringrásin
Sigurður Reynir Gíslason
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gagnlega og fróðlega öllum 

þeim sem hyggjast ganga á 

íslensk fjöll.

250 bls.

Uppheimar

ISBN 978-9935-432-19-3

Svarta bókin
Ófreskjur og skelfingar 

fyrr og nú

Vera Illugadóttir og Helgi 

Hrafn Guðmundsson

Maðurinn er alltaf að leita að 

ófreskjum. Í 24 stuttum og 

fjörlega skrifuðum frásögn-

um segja Helgi Hrafn og Vera 

frá morðhundum og mann-

ætum, grimmdarseggjum 

og furðulegum ráðgátum. 

Þau halda úti veftímaritinu 

Lemúrnum og krydda frá-

sagnirnar hér furðu miklum 

húmor og innsæi.

180 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-83-4

Söguþjóðin
Jónas Kristjánsson

Hér er saga íslenskrar forn-

aldar endursögð eftir 

gömlu sögunum á einföldu 

og vönduðu nútíðarmáli. 

Skemmtileg og fróðleg bók. 

Dr. Jónas Kristjánsson var 

lengi forstöðumaður Stof-

unar Árna Magnússonar á 

Íslandi.

335 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISBN 978-9979-66-304-1

Leiðb.verð: 4.600 kr.

Söngvasafn
Samant.: Snorri Sigfús 

Birgisson, Þorgerður 

Ingólfsdóttir og Ingólfur 

Guðbrandsson

Söngvasafn er aukin og 

endurskoðuð útgáfa Nýs 

söngvasafns handa skólum og 

heimilum. Fjöldi nýlegra laga, 

auk þjóðalaga hafa bæst við 

í þessa glæsilegu útgáfu sem 

helguð er minningu Ingólfs 

Guðbrandssonar.

240 bls.

Námsgagnastofnun

ISBN 978-9979-0-1618-2

The Legendary Sagas
Ritstj.: Ármann Jakobsson o.fl.

Í þessu greinasafni birtast 20 

fræðigreinar um fornaldar-

sögur Norðurlanda, íslenskar 

miðaldasögur um forsögu 

Norðurlanda. Þær voru í sinni 

núverandi mynd ritaðar á 13., 

14. og 15. öld en sumar eru 

grundvallaðar á eldra efni 

þó að einnig megi greina í 

þeim áhrif frá evrópskum 

bókmenntum þess samtíma. 

Í þessari bók er einkum tekist 

á við uppruna og þróun forn-

aldarsagna Norðurlanda, 

frá heiðinni tíð til 20. aldar. 

Höfundar eru sérfræðingar í 

miðaldabókmenntum frá 10 

löndum.

455 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-968-0

Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

The Little Book of 
the Icelanders
Alda Sigmundsdóttir

Þessi sniðuga bók geymir 

stutta kafla um háttalag og 

sérkenni Íslendinga, óskrifað-

ar reglur og hefðir sem hafa 

skapast í kringum ýmis tilefni. 

Reynt er að útskýra nætur-

lífið í Reykjavík, af hverju 

smábörn sofa úti í vagni í 

öllum veðrum, óstundvísi Ís-

lendinga og starfsheiti í síma-

skránni, svo fátt sé nefnt. Höf-

undurinn ólst að mestu leyti 

upp erlendis og sér því land 

og þjóð með „gests augum“. 

Á ensku.

102 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2181-4
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SPILIN Á BORÐIÐ!

Nýjar

upplýsingar 

úr innsta

hring!

Hér býður Styrmir Gunnarsson lesendum inn í bakherbergi stærsta 

stjórnmálaflokks íslensku þjóðarinnar þar sem tekist var harkalega á

– fjarri kastljósi fjölmiðla – um ráðherrastóla, formennsku, embætti 

seðlabankastjóra, hvort sprengja ætti ríkisstjórn, svo fátt eitt sé nefnt. 

Ómissandi fyrir alla áhugamenn um sögu og samtíð!

HVAÐ GERÐIST

Á BAK VIÐ TJÖLDIN?
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Lærdómsrit 

Bókmenntafélagsins

Til hins kristna aðals
Marteinn Lúther

Þýð.: Vilborg Auður 

Ísleifsdóttir

Pólitískasta rit Lúthers, engu 

er eirt, orðfærið laust við hik 

og kurteisi.

190 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISBN 978-9979-66-298-3

Leiðb.verð: 3.490 kr.

Lærdómsrit 

Bókmenntafélagsins

Tilviljun og nauðsyn
Jacques Monod

Þýð.: Guðmundur Eggertsson

Hugmyndir nútímavísinda 

um orsakakeðjur, afritun 

hins lífræna efnis og stökk-

breytingar.

284 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag

ISBN 978-9979-66-299-0

Leiðb.verð: 3.490 kr.

Top Gear
100 geggjuðustu bílarnir

Þýð.: Finnur Orri Thorlacius

Ótrúlegt samsafn bifreiða, 

allt frá sannkölluðum furðu-

fyrirbærum til hraðskreið-

ustu sportbíla. Magnaðar 

staðreyndir í bland við hinn 

óborganlega húmor sem 

einkennir Top Gear.

207 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-21-1

Töfraðu fram lífið
Viskubók

Sigríður Klingenberg

Hér deilir höfundur visku 

sinni og kennir lesendum 

að tileinka sér jákvæðni með 

réttum og uppbyggilegum 

hugsunum. Í bókinni er fjöldi 

dásamlegra heilræðna og 

gullkorna sem með boðskap 

sínum næra andlegu hliðina 

og hvetja til jákvæðra verka 

og hugarfars. Sigga Kling 

fjallar um ástina, tilfinn-

ingarnar, draumana og hin 

ýmsu viðfangsefni lífsins af 

einstakri næmni og húmor. 

Hér er bók fyrir alla þá sem 

vilja auðga líf sitt og töfra 

fram það besta í lífinu.

176 bls.

Bókafélagið

ISBN 978-9935-426-41-3

Grunnur að námi

Tölfræði I
Ritstj.: Ómar Skapti Gíslason

Verk þetta er stuðningsverk í 

tölfræði I. Verkið útskýrir og 

sýnir á einfaldan hátt eins og 

t.d. Helstu stærðir sem not-

aðar eru til að lýsa gögnum, 

dreifing gagna og staðsetn-

ing gagna. Kappkostað er að 

sýna jafnframt útreikninga.

Í sama flokki eru:

Ársreikningar og Fjármála-

stærðfræði.

6 bls.

Ritskinna

ISBN 9789979994329

Leiðb.verð: 750 kr.



KIRKJUR ÍSLANDS
Gersemar íslenskrar þjóðmenningar

Þjóðminjasafn Íslands, Húsafriðunarnefnd, Biskupsstofa
Hið íslenska bókmenntafélag 

Í 20 binda glæsilegri ritröð um KIRKJUR ÍSLANDS er friðuðum kirkjum 
lýst með hiðsjón af byggingarlist, stílfræði og þjóðminjavörslu. Umfjöllun 
vafin glæsilegu myndefni er saga listar og fólksins sem skóp hana af trú, 
táknmynd þess merkasta í byggingar- og listasögu þjóðarinnar á hverjum 
tíma, eins og alþekkt er úr menningar- og listasögu annarra Evrópuþjóða.

Í 18. og 19. bindi er lýst sjö friðuðum kirkjum í Reykjavíkurprófasts-
dæmum, Dómkirkjunni, Fríkirkjunni, Kristskirkju í Landakoti, 
Viðeyjarkirkju, torfkirkjunni í Árbæjarsafni, Laugarneskirkju og Neskirkju.

Í 20. bindi er lýst ellefu kirkjum í Austfjarða prófastsdæmi, 
Berufjarðarkirkju, Beruneskirkju, Brekkukirkju, Djúpavogskirkju, 
Eskifjarðarkirkju, Fáskrúðsfjarðarkirkju, Hofskirkju, Kolfreyjustaðar kirkju, 
Norðfjarðarkirkju, Papeyjarkirkju og Reyðarfjarðarkirkju.

Áður eru komin út samsvarandi rit um kirkjurnar í Árnesprófastsdæmi, 
Skagafjarðar-, Húnavatns-, Eyjafjarðar-, Kjalarness-, Borgarfjarðar-,  
Snæfellsness- og Dala- og Rangárvallaprófastsdæmi. Þau eru öll fáanleg.

Ritstjórar eru Þorsteinn Gunnarsson og Jón Torfason.

„ ...verkið er mikilvægur  
og ómissandi þáttur 
íslenskrar menningarsögu“.
 
„Hér er einfaldlega um 
rann sóknar verk að ræða 
af hæstu gæð um, unnið 
samkvæmt hæstu kröfum“. 

*****  

Páll Baldvin Baldvinsson, 

Fréttatíminn 10. ág. 2012.
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Um húmanisma
Richard Norman

Þýð.: Reynir Harðarson

Öflug og tímabær varnar-

ræða fyrir húmanisma. Hvað 

er húmanismi og hvers vegna 

skiptir hann máli? Ástríðu-

þrungin tilmæli um að við 

snúum okkur að okkur sjálf-

um en ekki trúarbrögðunum.

207 bls.

Ormstunga

ISBN 978-9979-63-113-2

Leiðb.verð: 2.990 kr. Kilja

Ung á öllum aldri
Guðrún Bergmann

Ung á öllum aldri veitir þér 

innsýn í hvað ÞÚ getur gert 

til að auka eigin lífsgæði 

með réttri næringu, góðri 

hreyfingu og vítamínum 

og bætiefnum sem styðja 

og styrkja hin ýmsu kerfi 

líkamans. Hvernig njóta má 

ánægjulegra kynlífs, taka á 

streitunni í eigin lífi, vinna 

með fyrirgefninguna og nýta 

ótal aðrar sjálfshjálparleiðir til 

að eiga innihaldsríkara líf.

224 bls.

Grænir Hælar ehf.

Dreifing: Heilsa ehf.

ISBN 978-9935-9098-0-0

Leiðb.verð: 4.990 kr. Kilja

Upp með fánann
Baráttan um uppkastið 

1908 og sjálfstæðisbarátta 

Íslendinga

Gunnar Þór Bjarnason

Stóra kosningamálið árið 

1908 var „uppkastið“ svo-

nefnda, en ýmsir óttuðust að 

með því yrði Ísland innlimað í 

Danmörku fyrir fullt og allt og 

útlendingum greidd leið til 

yfirráða yfir auðlindum þjóð-

arinnar. Nákvæm og vönduð 

athugun byggð á íslenskum 

og dönskum gögnum, m.a. 

dagbókum forsætisráðherra 

Danmerkur, sem bregða nýju 

og óvæntu ljósi á mikilvægan 

þátt í sjálfstæðisbaráttu þjóð-

arinnar.

343 bls.

FORLAGIÐ

Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3324-1

Upphafið
Forsaga lífsins

Ýmsir höfundar

Þýð.: Karl Emil Gunnarsson

Heillandi yfirlit yfir milljóna 

ára sögu lífsins á jörðinni. 

Fjölmargar furðuskepnur 

spretta ljóslifandi fram auk 

þess sem getur að líta sér-

kennilegar beinagrindur og 

margslungna steingervinga. 

Efnið er byggt á rannsóknum 

fremstu vísindamanna heims 

og nýjustu tækni, m.a. við 

tölvuteikningar, beitt til að 

koma því á framfæri. Allt 

leggst á eitt við að ljúka upp 

heimi hundruða útdauðra 

tegunda, allt frá elstu og 

frumstæðustu lífverum til 

hinna miklu risaeðla, fornra 

spendýra og jafnvel fyrstu 

mannanna.

512 bls.

FORLAGIÐ

JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-265-1

Úr hugarheimi
Í gamni og alvöru

Bjarni E. Guðleifsson

Hér má finna hugleiðingar 

um allt milli himins og 

jarðar, s.s. tímann, frelsið, 

erfðir, meðalmennskuna, 

fegurð, erfðir, menningu og 

girðingar; sumar alvarlegar, 

en aðrar kímilegar eins og 

vænta má af hálfu Bjarna á 

Möðruvöllum.

192 bls.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-14-9

Leiðb.verð: 3.890 kr.

Útkall
Sonur þinn er á lífi

Óttar Sveinsson

Snjóflóðin í Neskaupstað 

1974 eru einn sögulegasti 

atburður síðustu aldar. Hér 

segja íbúarnir frá því hvað 

raunverulega gerðist í magn-

þrunginni atburðarás um 

jólaleytið. Piltur lokast inni í 

þröngu svartholi í 20 klukku-

stundir og veit ekki hvar hann 

er. Hann er talinn af. Vörubíl-

stjóri berst langt út í sjó með 

flóðinu og fær hjartaáfall á 

hafsbotni. Maður, sem missir 

eiginkonu og tvö börn, lýsir 

ástandinu og hjúkrunarkona 

greinir frá ótrúlegum atburð-

um á sjúkrahúsinu. Starfs-

maður Frystishússins, sem 

var nær dauða en lífi, segir 

frá komu sinni til himnaríkis.

224 bls.

Útkall ehf.

ISBN 978-9979-9957-9-1

Leiðb.verð: 5.990 kr.



Þrjú ný öndvegisrit
og ein sígild hljóðbók

Manngerðir – hljóðbók
Þeófrastos
Lesari: Hjalti Rögnvaldsson 
Manngerðir lýsa á gamansaman hátt 
þrjátíu ámælis verðum sérkennum í háttum 
manna og rakin eru dæmi af hegðun 
þeirra í hversdagslegum aðstæðum; t.d. er 
hér lýst nískupúkanum, ólíkinda tólinu, 
smjaðraranum, smásálinni, dindilmenninu, 
hroka gikknum og fruntanum. Ýmislegt í 
fari persónanna reynist kunnuglegt! 

Tilviljun og nauðsyn 
Ritgerð um náttúrulega 
heimspeki nútímalíffræði
Jacques Monod

Lífið er bæði fjölbreytt og 
einsleitt. Innan tegunda eru 
einstaklingar furðu líkir, 
en tegundirnar sjálfar nær 
óendanlega margvíslegar. 
Í bók þessari er lýst
hugmyndum nútímavísinda 
um orsakakeðjur, afritun 
hins lífræna efnis og 
stökkbreytingar. Monod 
glímir við hinstu rök, 
verufræðileg, siðferðileg og 
pólitísk, og eykur þannig 
skilning á undirstöðum 
líffræðinnar og vekur 
umhugsun um tengsl 
vísinda við grunnþætti 
veruleikans. Guðmundur 
Eggertsson prófessor þýddi 
og ritar ítarlegan inngang.
 

Fjórða Makkabeabók
Í riti þessu, sem er frá fyrstu 
öld e.Kr., sameinast grísk 
heimspeki og gyðinglegur 
átrúnaður í trúfræðilegri og 
heimspekilegri viðureign við 
hina torleystu gátu um tengsl 
skynsemi og tilfinninga. Þessi 
2000 ára gamla rökræða á því 
fullt erindi við okkur í dag. 
Rúnar M. Þorsteinsson þýddi 
og ritar inngang. 

Til hins kristna aðals
Marteinn Lúther

Eitt pólitískasta rit Lúthers. 
Árið er 1520 og reiði hans yfir 
harðstjórn og græðgi páfa og 
kardínála brýst út af mikilli 
mælsku í þessu klassíska 
riti. Engu er eirt, orðfærið 
laust við hik og kurteisi enda 
tilefnin ærin. Dr. Vilborg 
Auður Ísleifsdóttir þýddi 
og ritar inngang.
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Veftímarit 2011 I og II
Stofnun stjórnsýslufræða- og 

stjórnmála

Ritstj.: Ásta Möller o.fl.

Safn greina sem birtust í 

veftímariti Stofnunar stjórn-

sýslufræða- og stjórnmála á 

síðastliðnu ári.

750 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-938-3

Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

Við góða heilsu?
Konur og heilbrigði 

í nútímasamfélagi

Ritstj.: Helga Gottfreðsdóttir 

og Herdís Sveinsdóttir

Bókin hefur að geyma fimm-

tán kafla eftir íslenskar og 

erlendar fræðikonur um 

heilsufar kvenna. Bókin er 

innlegg í fræðilega og sam-

félagslega umræðu um ýmis 

málefni tengd heilsu og 

samfélagsstöðu kvenna sem 

hafa verið ofarlega á baugi í 

samtímanum. Megináhersla 

er lögð á að sýna hvernig líf-

eðlisfræðilegir og félags- og 

menningarlegir þættir móta 

viðhorf okkar og hafa áhrif á 

heilsufar og sjúkdómsmeð-

ferð kvenna.

286 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-972-7

Leiðb.verð: 5.900 kr. Kilja

Við stöndum 
á tímamótum
Magnús Orri Schram

Magnús Orri Schram alþingis-

maður lýsir í þessari áhuga-

verðu bók hvernig hægt er 

að efla atvinnulífið og tryggja 

að hér á landi verði lífskjör 

sambærileg við það sem best 

gerist í nágrannalöndunum.

137 bls.

Veröld

ISBN 978-9935-440-32-7 Kilja 

Viking Settlements 
& Viking Society
Ritstj.: Svavar Sigmundsson

Bókin er byggð á fyrirlestrum 

fræðimanna á ýmsum sviðum 

sem haldnir voru í Reykjavík 

og Reykholti 2009.

Í ritinu er 31 ritrýnd grein. 

Ritið er þverfaglegt og nær 

yfir vítt svið vísinda. Fortíð 

og nútíð eru tengd saman í 

samræðu um hlutverk vík-

ingafræða sem námsefni og 

hvernig þau auka á skilning 

okkar á umhverfismálefnum 

líðandi stundar.

511 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-923-9

Leiðb.verð: 5.900 kr. Kilja

Vínlandsdagbók
Kristján Eldjárn

Sumarið 1962 hélt dr. Krist-

ján Eldjárn dagbók um „Vín-

landsför“ sína, leiðangur sem 

hann fór ásamt fleirum til Ný-

fundnalands til að leita minja 

um dvöl norrænna manna 

til forna en þar stóð þá yfir 

fornleifauppgröftur sem 

vakti athygli víða um heim. 

Hér birtist einstök ferðasaga 

Kristjáns í fyrsta sinn, ásamt 

fjölda ljósmynda úr leiðangr-

inum, kortum og öðru mynd-

efni. Þórarinn Eldjárn skrifar 

inngangsorð og Adolf Frið-

riksson ítarlegan eftirmála.

160 bls.

Forlagið

ISBN 978-9979-53-577-5

Dagbók 
í óskilum

Hvað gerir þjóðkunn leik-
kona þegar hún týnir 
dagbókinni, óprútt inn 

fyrrum fjölskyldumeðlimur 
finnur hana (dagbókina), 

fær hana í hendur á 
ófyrirleitnum útgefanda 
sem lætur prenta hana 

(bókina) 
í stóru upplagi?
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Yfir saltan mar
Þýðingar á ljóðum eftir Jorge 

Luis Borges

Ritstj.: Hólmfríður 

Garðarsdóttir og Sigrún 

Ástríður Eiríksdóttir

Safn þýðinga á ljóðum argen-

tínska skáldsins Borgesar sem 

birst hafa í íslenskum blöðum 

og tímaritum í áranna rás. Hér 

er á ferðinni tvímála útgáfa 

þar sem frumtexti birtist við 

hlið þýðingarinnar. Í bókinni 

er að finna ítarlegan inngang 

um ævi og yrkisefni Borgesar, 

áður óbirta smásögu í þýð-

ingu Matthíasar Johannessen, 

og leiðbeiningar um ljóða-

greiningu.

160 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-896-6

Leiðb.verð: 3.900 kr. Kilja

Þekktu þitt magamál
Þjálfun svengdarvitundar 

– Að hlusta á líkamann og 

vinna bug á ofáti, átröskun og 

óheilbrigðum matar

Linda W. Craighead

Þýð.: Helma Rut Einarsdóttir 

og Lára Björgvinsdóttir

Bók þessi er einkum ætluð 

þeim sem þurfa að léttast. 

Aðferðin sem kennd er í bók-

inni byggir ekki á megrunar-

kúrum heldur á því að læra 

að hlusta á líkamann, þekkja 

muninn á svengd og löngun 

í mat, læra að stjórna stærð 

máltíða og hætta að borða 

hóflega saddur.

245 bls.

Skrudda

ISBN 978-9979-655-86-2

Leiðb.verð: 4.490 kr. Kilja

Þú ert snillingur
Sigurgeir Orri Sigurgeirsson, 

Svavar Guðmundsson og 

Leiðbeiningastöð heimilanna

Bókin Þú ert snillingur er 

lífleg og einstaklega gagnleg 

heilræðabók um hvernig við 

getum einfaldað daglegt líf 

okkar og sparað stórfé.

Í bókinni er finna ótal heil-

ræði, allt frá því að elda lax 

í uppþvottavélinni, sniðug 

ráð til að lækka matarreikn-

inginn, hvernig góðra vina 

fundir geta styrkt ónæmis-

kerfið í uppskriftir að heima-

gerðu sjampói, rúðuúða og 

hreinsilegi. Bókin er sam-

vinnuverkefni Matarkörfunn-

ar.is, Leiðbeiningarstöðvar 

heimilanna og Kvenfélaga-

sambands Íslands.

128 bls.

Matarkarfan

ISBN 978-9935-426-46-8

Æfiágrip
skrifað af honum sjálfum 

1935

Kolbeinn Jakobsson í Dal

Fleygt er orðatiltækið „kjark-

maður Kolbeinn í Dal“. Kol-

beinn Jakobsson sem fæddur 

var 1862 á Snæfjallaströnd, 

skrifaði æviágrip sitt sem hér 

birtist í fyrsta sinn. Engilbert 

Ingvarsson skrifar eftirmála 

við hvern kafla.

100 bls.

Snjáfjallasetur í samstarfi við 

Sögumiðlun

Dreifing: Sögumiðlun ehf

ISBN 978-9979-9714-7-4

Leiðb.verð: 3.790 kr. Kilja

Örlagaborgin
Brotabrot úr afrekasögu 

frjálshyggjunnar – Fyrri hluti

Einar Már Jónsson

„… mikið verk, stútfullt af 

leiftrandi ritsnilld …“

Páll Baldvin Baldvinsson, 

Fréttatíminn

„Ein mikilvægasta bók 

síðari ára!“

Gauti Kristmannsson, RÚV

„Bókin er fádæma frumleg 

og skrifuð af mikilli íþrótt.“

Stefán Snævarr, pressan.is

„Þessi bók er algjört bíó.“

Guðmundur Andri Thors-

son, Fréttablaðið

„Bókin er skrifuð af 

lærdómi og list og hún er 

skemmtileg aflestrar …“

Atli Harðarson, Þjóðmál

545 bls.

Ormstunga

ISBN 978-9979-63-110-1

Leiðb.verð: 3.390 kr. Kilja
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Útivist, íþróttir og tómstundir

25 gönguleiðir 
á Reykjanesskaga
Náttúran við bæjarvegginn

Reynir Ingibjartsson

Hér er lýst 25 gönguleiðum 

á svæðinu frá Reykjanestá að 

Þrengslavegi og Þorlákshöfn. 

Kort og leiðbeiningar fylgja 

hverjum gönguhring.

162 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-040-8 Kilja 

Afgangar
Verkefni fyrir prjónara, 

heklara og alla hina

Elín Arndís Gunnarsdóttir

Allt handavinnufólk kann-

ast við það að eiga í fórum 

sínum töluvert magn af garn-

afgöngum. Afgangar er bók 

fyrir þá sem finnst gaman að 

prjóna og hekla litla einfalda 

en jafnframt fallega hluti. 

Bókinni er skipt í 8 kafla: leik-

föng, kökur, grænmeti og 

ávextir, borðtuskur, potta-

leppar, hitaplatti, innkaupa-

net og púði.

52 bls.

Millymollymandy ehf

ISBN 978-9979-72-218-2

Bara vatn og fiskur
Pálmi Einarsson

Einstakar ljósmyndir frá Sval-

barðsá, Laxá í Kjós, Hofsá, 

Hafralónsá, Breiðdalsá og 

Stóru Laxá IV ásamt áhuga-

verðum og nytsamlegum 

ráðum með skýringarmynd-

um frá veiðileiðsögumanni 

með áralanga reynslu af lax-

veiði.

„Í rennandi, hvítfyssandi 

árvatni býr ógnarkraftur sem 

Pálmi Einarsson nær að fanga 

með ljósmyndum sínum...“. 

Orri Vigfússon formaður NASF.

63 bls.

Pálmi Einarsson

ISBN 978-9979-72-056-0

Leiðb.verð: 3.900 kr.

Flottu fótboltabækurnar

FC Barcelona
Meira en fótboltafélag

Illugi Jökulsson

Ekkert lið spilar flottari fót-

bolta en Barcelona. Snillingar 

eins og Messi, Xavi og Iniesta 

leika þar listir sínar. Þessi 

bráðskemmtilega bók rekur 

sögu félagsins fyrir alla fót-

boltaáhugamenn, ekki síst þá 

ungu. Mikill fróðleikur, flottar 

myndir, líflegur texti!

64 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-09-5

Hjólabókin
Dagleiðir í hring á hjóli 

– 2. bók: Vesturland

Ómar Smári Kristinsson

Vandaður leiðarvísir sem á 

sér enga hliðstæðu hér á 

landi. Bók sem hentar öllum 

sem ferðast um Vesturland, 

hvort sem þeir eru hjólandi, 

akandi eða gangandi.

112 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-37-3

Leiðb.verð: 2.400 kr.

Allt um 
íslenska

knattspyrnu
2012

Ómissandi í safnið



HANDBÓK 
FJALLAMANNSINS

Nýjasta bók Jóns G. Snælands 
um hálendi Íslands.

Í bókinni er lýst fáförnum og 
spennandi óbyggðaleiðum á 

hálendinu. 

Aragrúi ljósmynda, og kort 
fylgja hverri leið, GPS-ferlar af 

leiðum eru á Netinu.

Frábær viðbót við fyrri bækur 
Jóns sem hafa opnað augu 
þúsunda Íslendinga fyrir 

stórbrotinni náttúru íslenskra 
öræfa.

SKRUDDA

Allar þessa bækur 
fást einnig á ensku.
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Hlýtt og mjúkt fyrir 
minnstu börnin
May B. Langhelle

Þýð.: Ingveldur Róbertsdóttir

Gullfalleg bók fyrir mömmur, 

ömmur, frænkur, vinkonur 

og alla sem langar til að 

prjóna eitthvað fallegt og 

mjúkt handa litlu kríli – flíkur, 

teppi, tuskudýr og fleira. 

Uppskriftirnar eru einfaldar 

og aðgengilegar og hér má 

einnig finna prjónakennslu 

í máli og myndum, fróðleik 

og góð ráð um prjónaskap, 

garntegundir, þvott og fleira.

120 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2171-5

Húfuprjón
57 uppskriftir á kríli, krakka, 

konur og karla

Guðrún S. Magnúsdóttir

Myndir: Ýmir Jónsson

Það er leikur einn að prjóna 

fallegar, skrautlegar og 

skemmtilegar húfur á alla 

fjölskylduna með aðstoð 

þessarar bókar. Hér eru ein-

faldar og skýrar uppskriftir, 

gagnlegar leiðbeiningar, góð 

ráð og stutt kennsla í prjóni 

og hekli. Höfundurinn er 

handavinnukennari og hefur 

áður sent frá sér hina vinsælu 

bók Sokkaprjón.

144 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2172-2

Jólakúlur
Arne Nerjordet og 

Carlos Zachrison

Þýð.: Ingveldur Róbertsdóttir

Arne og Carlos eru vinsælir 

hönnuðir sem hafa sannar-

lega slegið í gegn með prjón-

uðu jólakúlunum sínum. Bók-

in hefur selst í tugþúsundum 

eintaka í Noregi og verið 

þýdd á fjölda tungumála. 

Jólakúlurnar eru frumlegar 

og óvenjulegar en byggjast 

um leið á sterkum hefðum 

og fallegu jólamynstrin er 

líka hægt að nota á alls konar 

jólaskraut.

144 bls.

FORLAGIÐ

Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2193-7

KenKen-talnaþrautir
KenKen-talnaþrautir I

KenKen-talnaþrautir 2

Tetsuya Miyamoto

KenKen-talnaþrautirnar hafa 

náð miklum vinsældum 

enda skerpa þær heilann, 

auka hæfni til að koma auga 

á lausnir og eru þess utan 

bráðskemmtilegar fyrir alla 

aldurshópa, jafnt unga sem 

aldna. Í hvorri bók eru 100 

þrautir og nú er bara að hefj-

ast handa við þær.

Bókaútgáfan Hólar

ISBN 978-9935-435-16-3/-17-0

Nýr 
glæpasagnahöfundur

Skuggalega spennandi
sagnahöfundur

Vísindaskáldsaga

Nýr



www.forlagid.i s  – alvör u bókaverslun á net inud l b k l

www.forlagid.is
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Lax á færi I og II
Ritstj.: Víglundur Möller og 

Jörundur Guðmundsson

Í þessu ritsafni er að finna 

úrval bestu veiðisagna sem 

birst hafa í Veiðimanninum 

sl. 60 ár. Margir kunnustu 

veiðimenn landsins segja frá. 

Eitt vandaðasta safn veiði-

sagna sem til er á íslensku, 

nú endurútgefið í kilju.

387 bls.

Háskólaútgáfan

ISBN 978-9979-54-471-5

Leiðb.verð: 5.900 kr. Kilja

Flottu íþróttabækurnar

Leiðin á toppinn
Lærðu af íþróttastjörnunum

Atli Sveinn Þórarinsson

Hvað þarf til að verða afreks-

maður í íþróttum? Hver eru 

leyndarmálin bak við góðan 

árangur? Og hvernig fólk eru 

afreksmennirnir okkar? Hér 

svara ýmsir helstu íþrótta-

menn okkar af yngri kynslóð 

skemmtilegum spurningum. 

Bók sem allir geta lært af! 

Lífleg bók með fjölda mynda.

80 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-12-5

Litfríður
Heklað, prjónað og 

endurskapað

Sigríður Ásta Árnadóttir

Litskrúðugar prjóna- og 

hekluppskriftir auk nýstár-

legra hugmynda að endur-

nýtingu ullarfatnaðar. Bókin 

hentar jafnt vönum og þeim 

sem eru að taka sín fyrstu 

skref í heimi hannyrða.

Salka

ISBN 978-9935-17-052-1

Flottu fótboltabækurnar

Manchester United
Stærstir og bestir

Illugi Jökulsson

Man.United er sigursælasta 

fótboltafélag Englands síð-

ustu 20 ár. Margir frábærir 

leikmenn spila með liðinu. 

Hér er saga félagsins rakin 

á skemmtilegan hátt. Mikill 

fróðleikur, flottar myndir, 

stórkostleg saga. Bók ætluð 

öllum, ekki síst ungum les-

endum.

64 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-07-1

Flottu fótboltabækurnar

Messi
Eins og hann er

Illugi Jökulsson

Messi er almennt talinn 

mesti fótboltasnillingur nú á 

dögum. Hver er þessi hóg-

væri piltur, hvaðan kemur 

hann og hvað rekur hann 

áfram? Ferillinn allur í einni 

bók. Bókin er ætluð öllum 

fótboltaáhugamönnum, en 

ekki síst ungu fólki.

64 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-92-6

Flottu fótboltabækurnar

Real Madrid
Sigursælasta lið í heimi

Illugi Jökulsson

Ekkert fótboltalið státar af 

fleiri titlum eða fleiri snill-

ingum í sínum röðum en Real 

Madrid. Hér er sagan sögð á 

fjörlegan og aðgengilegan 

hátt, ekki síst fyrir unga les-

endur. Gríðarmikill fróðleikur, 

flottar myndir og skemmti-

legur texti. Það er ekki til-

viljun að Cristiano Ronaldo 

vildi spila með Real!

64 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-08-8

Flottu fótboltabækurnar

Ronaldo
Eins og hann er

Illugi Jökulsson

Cristiano Ronaldo er einn 

allra besti fótboltamaður 

heims. Hvernig náði hann frá 

smáeyju í Atlantshafi á topp-

inn? Hvernig maður er hann, 

og hvernig hefur ferillinn 
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verið? Þessu er öllu svarað í 

þessari líflegu bók sem prýdd 

er fjölda mynda.

64 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-416-93-3

Stóra prjónabókin
100 uppskriftir eftir íslenska 

prjónahönnuði

Ritstj.: Halla Bára Gestsdóttir 

og Herborg Sigtryggsdóttir

Myndir: Gunnar Sverrisson

Uppskriftir eftir íslenska 

prjónahönnuði að glæsileg-

um flíkum fyrir konur, karla 

og börn. Margar þeirra eru 

einfaldar og fljótprjónaðar 

en sumar flóknari og fjöl-

breytnin ræður ríkjum.

232 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-053-8

The Biking Book 
of Iceland
Day trip cycle circuits 

– Part 1: The Westfjords

Ómar Smári Kristinsson

Vandaður leiðarvísir sem 

erlendir hjólreiðamenn taka 

fagnandi. Hugsið ykkur bara 

muninn fyrir þá!

Einnig til á íslensku.

112 bls.

Vestfirska forlagið

ISBN 978-9935-430-23-6

Leiðb.verð: 2.400 kr.

Úr einni flík í aðra
26 verkefni með 

fatabreytingum

Elín Arndís Gunnarsdóttir

Að nýta gömul föt er 

skemmtileg leið til að fá 

útrás fyrir sköpunargleðina. 

Úr einni flík í aðra inniheldur 

26 verkefni þar sem endur-

nýtingi er í hávegum höfð. 

Fatnaði er breytt með ein-

földum leiðbeiningum, bæði 

skriflegum og myndrænum.

120 bls.

Millymollymandy ehf.

ISBN 978-9979-72-093-5

Útivist og afþreying 
fyrir börn
Reykjavík og nágrenni

Lára G. Sigurðardóttir og 

Sigríður A. Sigurðardóttir

Langar þig til að upplifa ný 

ævintýri og skapa innihalds-

ríkar stundir með barninu 

þínu? Þá ætti þessi hagnýta 

bók að gagnast þér, hvort 

sem þú ert foreldri, amma, afi, 

frænka eða frændi. Í bókinni 

er að finna fjölda hugmynda 

að útivist, afþreyingu innan-

húss, jólastemningu, leikjum, 

nesti, veitingastöðum og 

námskeiðum. Bókin er skreytt 

myndum og leiðarkort eru 

aftast í bókinni.

205 bls.

Ljósið mitt ÚTGÁFA

ISBN 978-9979-72-147-5

Leiðb.verð: 2.990 kr.

Vettlingabókin
Gamlir og nýir vettlingar

Kristín Harðardóttir

Í bókinni eru 34 vettlingaupp-

skriftir unnar eftir gömlum ís-

lenskum vettlingum frá mis-

munandi tímum, þeim elstu 

frá um 1880. Hér má finna 

bæði einfaldar og flóknar 

uppskriftir meðal annars af 

fingravettlingum, vettlingum 

með ýmiss konar útprjóni, 

laufaviðarvettlingum og vett-

lingum með ísaumi. Bókin er 

eftir sama höfund og prjóna-

bækurnar vinsælu Vettlingar 

og fleira og Sokkar og fleira.

86 bls.

Tölvusýsl

ISBN 978-9979-72-216-8

„Þetta er mannbætandi texti.“
~Ísak Harðarson

 Óvenjuleg 
   bók og 
ógleymanleg!
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Vettlingar / Mittens
Margrét María Leifsdóttir

Myndir: Ýmsir ljósmyndarar

Hér eru grunnuppskriftir að 

tveimur gerðum vettlinga. 

Mynstrin gerir höfundur 

undir áhrifum frá uppáhalds-

hönnuðum sínum. Litaval er 

óhefðbundið og mynstrin 

passa öll fyrir hvora gerðina 

af vettlingum sem er.

Bókin er bæði á íslensku 

og ensku.

50 bls.

Salka

ISBN 978-9935-17-070-5

Vötn og Veiði
Stangaveiði á Íslandi 2012

Ritstj.: Guðmundur 

Guðjónsson

Hvað gerðist helst í heimi 

stangaveiðinnar sl sumar? 

Veiðimennirnir, veiðistað-

irnir, veiðisögurnar og helstu 

fréttirnar, allt á einum stað 

í þessari fróðlegu bók sem 

hefur komið út frá 1988. 

Mikill fjöldi ljósmynda eftir 

fjölmarga veiðimenn prýða 

bókina og gefa henni lifandi 

og skemmtilegan svip. Þetta 

er veiðibók sem allir áhuga-

menn um stangaveiði þurfa 

að eiga.

224 bls.

Litróf ehf.

ISBN 978-9935-9016-3-7

Leiðb.verð: 3.790 kr.

Flottu fótboltabækurnar

Zlatan
Eins og hann er

Illugi Jökulsson

Zlatan Ibrahimovic frá Sví-

þjóð er einn allra besti fót-

boltamaður heims. Hann er 

mikil karakter sem vinnur 

ótrúleg afrek, hvar sem hann 

kemur. Í þessari bók er ferill 

hans rakinn á skemmtilegan 

og fjörlegan hátt, með fjölda 

mynda. Bók fyrir alla, ekki síst 

unga lesendur.

64 bls.

Sögur útgáfa

ISBN 978-9935-448-10-1

Þjálfun  
– Heilsa  
– Vellíðan
Elbjørg J. Dieserud, John 

Elvestad, Anders O. Brunes og 

Jostein Hallén

Þýð.: Anna Dóra Antonsdóttir 

og Völundur Óskarsson

Hér er á ferðinni ný og ræki-

lega endurskoðuð útgáfa 

þessarar vinsælu bókar sem 

kennd hefur verið í fram-

haldsskólum um langt árabil. 

Í bókinni er lýst undirstöðuat-

riðum líkamsþjálfunar, hvaða 

áhrif hún hefur á líkamann 

og hvernig komast má hjá 

álagsmeiðslum með réttri 

líkamsbeitingu. Einnig er 

lögð áhersla á heilsusam-

lega lífshætti, svo sem hollt 

mataræði, en auk þess fjallað 

um félagslega hlið íþrótta-

iðkunar. Í seinni hluta bókar-

innar eru kaflar um einstakar 

íþróttagreinar sem iðkaðar 

eru jafnt af almenningi sem 

atvinnumönnum, þar með 

talinn sérstakur kafli um úti-

vist. Sérstök vinnubók fylgir 

(96 bls.).

269 bls.

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 978-9979-67-304-0 Kilja

Martin Scorsese

„Ein allra

áhrifaríkasta

bók sem ég

hef  lesið.“

leikstjóri

„Ég vænti einskis.

Ég óttast ekkert.

Ég er frjáls.“

Nikos Kazantzakis
rithöfundur
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Sögur af  
sætum sigrum
Spennandi og fróðlegar bækur fyrir 
alla sanna íþróttaaðdáendur.

Bækurnar um Barcelona, Real Madrid 

og Manchester United eru ómissandi í 

safnið hjá áhangendum þessara einna 

sigursælustu liða Evrópu – og fyrir hina er 

auðvitað hollt að læra að þekkja óvininn.

Ef þú kannt að meta snillingana Zlatan, 

Messi og Ronaldo á vellinum þá verður 

þú ekki fyrir vonbrigðum með litríkar 

afrekssögur þeirra, sem prýddar  

eru fjölmörgum ljósmyndum.

Í bókinni Leiðin á toppinn, lýsa 

margir helstu afreksmenn þjóðarinnar 

undirbúningnum, trixunum, þrotlausum 

æfingunum og loks langþráðum  

árangri erfiðisins.

Bækur um  
sigurvegara, fyrir 

tilvonandi  
sigurvegara!
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999 Erlendis
Börkur Sigurbjörnsson

999 Erlendis er smásagnasafn. Flestar sög-

urnar eiga rætur sínar í raunveruleikan-

um og segja sögu Íslendings í útlöndum. 

Þó svo sögurnar innihaldi nokkur sann-

leikskorn þá eru þær að mestum hluta 

skáldskapur.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-9095-1-0

Leiðb.verð: 499 kr.

Form: ePub/mobi

Ár kattarins
Árni Þórarinsson

Lífshættuleg árás fyrir utan skemmtistað 

í Reykjavík og óhugnanlegur hrekkur í 

brúðkaupi hrinda af stað atburðarás þar 

sem ekki er allt sem sýnist. Enn ein perlan 

í glæpasagnafléttu Árna Þórarinssonar 

um blaðamanninn Einar.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-316-0

Form: ePub

Aðgát skal höfð í nærveru sálar
Solveig Lára Guðmundsdóttir

Solveig Lára hefur unnið við sálgæslu 

í yfir aldarfjórðung. Hér fjallar hún um 

hvert æviskeið fyrir sig, allt frá bernsku til 

elliára og bendir á hvernig vinna má úr 

erfiðum aðstæðum og öðlast betri líðan.

Salka

ISBN 978-9935-418-84-5

Form: ePub

Bjarna-Dísa
Kristín Steinsdóttir

Bjarna-Dísa fæddist á 18. öld, öld hjátrúar 

og hindurvitna. Afdrif hennar urðu efni í 

grimmilega þjóðsögu. Hér fær Dísa sjálf 

orðið. Daginn sem hún hélt upp á heiði 

biðu hennar átök við öfl náttúru og myrk-

urs. Áhrifarík saga konu úr fortíðinni.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2208-8

Form: ePub

Eragon

Arfleifðin
Christopher Paolini

Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Lokabindi sagnabálksins um Eragon og 

drekann Safíru. Þau hafa hlotið eldskírn í 

orrustum en stóri bardaginn er eftir: Þau 

verða að takast á við konunginn illa, Gal-

batorix. Ef þeim mistekst er engin von …

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-325-2

Form: ePub

Blendingurinn
Hildur Margrétardóttir

Röskva á þá heitustu ósk að hverfa. Þegar 

hún ákveður að stinga af tekur atburða-

rásin óvænta stefnu. Röskva endar í 

ókunnum heimi og þarf að hafa sig alla 

við til þess að takast á við öflin sem þar 

ríkja. Í Blendingnum fléttast skemmtilega 

saman raunsæi og íslensk þjóðsagna-

hefð.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-172-0

Leiðb.verð: 1.690 kr.
Form: ePub/mobi

Rafbækur 
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Eldar kvikna
Suzanne Collins

Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Önnur bókin í Hungurleikaþríleiknum 

sem sló rækilega í gegn á árinu.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-283-5

Form: ePub

Eitt skot
Lee Child

Þýð.: Nanna B. Þórsdóttir

Fimm manns liggja í valnum eftir skot-

hríð. Lögreglan hefur hendur í hári skot-

mannsins en hann vill láta ná í Reacher 

– sem mætir á vettvang með ófyrirséðum 

afleiðingum. Sagan sem kvikmyndin Jack 

Reacher er byggð á.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-326-9

Form: ePub

Einvígið
Arnaldur Indriðason

Sumarið 1972 er Reykjavík í uppnámi, 

heimsmeistaraeinvígið í skák er að hefjast 

og bærinn fullur af útlendingum. Meðan 

hæst stendur fer saklaus unglingur í bíó 

og verður fyrir fólskulegri árás. Grípandi 

frásögn af hörmulegri mannfórn.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2155-5

Form: ePub

Dauði næturgalans
Lene Kaaberbøl og Agnete Friis

Þýð.: Ingunn Ásdísardóttir

Þriðja bókin um hjúkrunarkonuna Ninu 

Borg.   „Afbragðs blanda spennu 

og hversdagslífs.“ – ALÞ/Morgunblaðið

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3295-4

Form: ePub

Brekkukotsannáll
Halldór Laxness

Sagan af Álfgrími sem elst upp hjá afa 

sínum og ömmu í Brekkukoti við klassísk 

lífsgildi: gjafmildi, nægjusemi og hóg-

værð. En utan við krosshliðið í Brekku-

koti er annar heimur með öðrum siðum 

og lögmálum. Ein vinsælasta skáldsaga 

Halldórs Laxness.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2173-9

Form: ePub

Bónusstelpan
Ragna Sigurðardóttir

Diljá ákveður að lokaverkefnið hennar 

við Listaháskólann skuli vera sá gjörn-

ingur að afgreiða í Bónus. Það vindur 

heldur betur upp á sig. „Listastelpa að 

gera kraftaverk á kúnnunum við kassann 

í Bónus – þetta gerist ekki safaríkara..“ – 

AJ/Viðskiptablaðið

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3253-4

Form: ePub

Bókmenntasögur
Björn S. Stefánsson

Í tveimur ritsmíðum er fjallað um rit-

störf Halldórs Laxness. Um Stephan G. 

Stephansson eru smámunir. Fjallað er 

um nokkur einkenni menningarfélags 

samtímans, svo sem rengingafræði bók-

menntafræðinga, málfar, hleypidóma ofl.

Lýðræðissetrið

Dreifing: emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-90-345-7

Leiðb.verð: 390 kr.

Form: ePub/mobi

Blöndukúturinn
Bragi Þórðarson

Þessi bók hefur að geyma frásagnir af eft-

irminnilegum atburðum og skemmtilegu 

fólki sem tengist Akranesi og Borgarfirði. 

Lýst átökum þess við óblíða náttúru og 

harðsnúin yfirvöld.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-080-8

Leiðb.verð: 890 kr.

Form: ePub/mobi
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Fimmtíu dekkri skuggar
E L James

Þýð.: Ásdís Guðnadóttir

Framhald hinnar geysivinsælu sögu 

um stormasamt og sjóðheitt samband 

Anastasiu og Christians Grey. Christian 

berst við sína innri djöfla en Ana þarf að 

taka afdrifaríka ákvörðun … Saga sem 

tugmilljónir lesenda um allan heim hafa 

fallið fyrir.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-327-6

Form: ePub

Feluleikur
James Patterson

Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

Þegar á að taka mann af lífi fyrir glæp 

sem Nina Bloom veit að hann hefur ekki 

framið þarf hún að snúa aftur til for-

tíðarinnar. James Patterson býður upp á 

dramatísk átök og spennu sem aldrei fyrr.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-285-9

Form: ePub

Feigð
Stefán Máni

Lögreglumaðurinn Hörður Grímsson bíð-

ur í ómerktum bíl fyrir utan Litla-Hraun 

eftir undirheimahrotta sem er að losna 

úr haldi … Kynngimögnuð saga, full af 

krafti, kynjum og spennu.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-231-6

Form: ePub

Fantasíur
Ritstj.: Hildur Sverrisdóttir

Kynferðislegar fantasíur geta verið 

dónalegar og hamslausar, rómantískar 

og blíðar. Hér má finna 51 fantasíu fyrir 

konur til að njóta – sögur um eldheita 

ástríðufundi, skyndikynni og stolnar 

stundir – uppfullar af erótík og spennu.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-298-9

Form: ePub

Falskur fugl
Mikael Torfason

Fyrsta bók Mikaels, sem hlaut fádæma 

góðar viðtökur þegar hún kom út og 

þótti marka tímamót. Nöpur og hrottaleg 

lýsing á heimi sem allir þekkja en fæstir 

þora að horfast í augu við.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-254-5

Form: ePub

Fallið er hátt
Anna Grue

Þýð.: Berglind Steinsdóttir

Ræstingakona er myrt á vinnustað sínum 

í dönskum smábæ og það kemur í ljós að 

enginn veit fullt nafn hennar, þjóðerni 

eða heimilisfang og enginn virðist sakna 

hennar. Brátt finnst önnur kona myrt – 

hvað býr undir sléttu yfirborðinu?

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2180-7

Form: ePub

Englar alheimsins
Einar Már Guðmundsson

Ógleymanleg saga sem farið hefur víðar 

en flestar íslenskar skáldsögur og höf-

undur hlaut Bókmenntaverðlaun Norður-

landaráðs fyrir.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3280-0

Form: ePub

Elly
Ævisaga Ellyjar Vilhjálms

Margrét Blöndal

Elly Vilhjálms var um sína daga dáðasta 

söngkona þjóðarinnar og list hennar 

tengist því besta sem til er í íslenskri 

dægurtónlist. 

Sjá nánar á bls. 125.

Sena

ISBN 978-9935-9104-2-4

Leiðb.verð: 3.500 kr.

Form: ePub
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Gleðigjafinn
Þráinn Þorvaldsson

Jákvætt hugarfar og góð mannleg sam-

skipti eru tveir af mikilvægustu þátt-

unum í sköpun hamingjuríks lífs en 

þeir vilja gleymast í hraða nútímans. 

Hamingjureglurnar 12 eru leið til þess að 

vera öðrum gleðigjafar og leggja inn á 

lífshamingjubókina.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-151-5

Leiðb.verð: 1.890 kr.

Form: ePub/mobi

Gamlinginn sem skreið út um 
gluggann og hvarf
Jonas Jonasson

Þýð.: Páll Valsson

Gleðisprengja sem sat efst á íslenskum 

metsölulistum mánuðum saman. Ærsla-

fengin og heillandi saga um ævintýri All-

ans gamla, sem strýkur af elliheimilinu á 

hundrað ára afmælinu, og ferðalag hans 

um heiminn og söguna.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-247-7

Form: ePub

Fréttaritarinn Oddur
Bragi Þórðarson

Ævisaga Odds Sveinssonar fréttaritara 

Morgunblaðsins. Oddur var kennari, 

farmaður, skáld og í forustusveit Ung-

mennafélagsins og verkalýðsfélagsins. 

Hann var heimsborgari, farmaður, kaup-

maður og síðast en ekki síst frægasti 

fréttaritari á Íslandi.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-223-9

Leiðb.verð: 1.790 kr.

Form: ePub/mobi

Fórnardauði
Lee Child

Þýð.: Jón St. Kristjánsson

Á ferð um Nebraska flækist harðjaxlinn 

Jack Reacher inn í háskalega atburðarás 

og þarf að takast á við vöðvatröll og 

harðsvíraða útsendara glæpagengja til 

að komast að ógnvænlegu leyndarmáli.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-284-2

Form: ePub

Forsetinn, prinsessan 
og höllin sem svaf
Gerður Kristný

Myndir: Halldór Baldursson

Þriðja bókin í þessum fjöruga bókaflokki. 

Hér fer forsetinn í heimsókn til prinsess-

unnar og lendir í spennandi ævintýrum 

í höllinni!

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3275-6

Form: ePub

Forsetinn er horfinn
Anne Holt

Þýð.: Solveig Brynja Grétarsdóttir

Fyrsti kvenforseti Bandaríkjanna hverfur í 

opinberri heimsókn til Noregs. Svo virðist 

sem heimsveldinu sé ógnað og jafnframt 

konungdæmi Noregs, auk þess hriktir í 

pólitískum stoðum víða um heim.

Sjálfstætt framhald Það sem aldrei ger-

ist og Það sem mér ber sem sátu lengi á 

metsölulistum.

Salka

ISBN 978-9935-418-92-0Form: ePub

Flöskuskeyti frá P
Jussi Adler-Olsen

Þýð.: Jón St. Kristjánsson

Magnaðasta spennusaga þessa spútniks 

í norrænum krimmum. Fyrir hana hlaut 

hann Glerlykilinn 2010.  „… vel samin bók 

og æsispennandi.“ – KB/Morgunblaðið

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2206-4

Form: ePub

Fimmtíu gráir skuggar
E L James

Þýð.: Ásdís Guðnadóttir

Fifty shades-þríleikurinn er vinsælasti 

bókaflokkur heimsins og bækurnar um 

eldheitar ástir og djarfar ástríður hinnar 

ungu og saklausu Anastasiu Steele og 

auðjöfursins Christians Grey, sem á sér 

myrka fortíð, hafa selst í tugmilljónum 

eintaka.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-299-6

Form: ePub
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Handbók hrekkjalómsins
Logi Bergmann Eiðsson

Það er algjör misskilningur að innra með 

Loga Bergmann Eiðssyni búi settlegur 

fréttaþulur í snyrtilegum jakkafötum.

Nei, hans innra sjálf hefur alla tíð verið 

í meira lagi uppátækjasamt og hrekkjótt-

ara en gengur og gerist. 

Sjá nánar á bls. 154.

Sena

ISBN 978-9935-9104-5-5

Leiðb.verð: 3.200 kr.

Form: ePub

Halldór Laxness – ævisaga
Halldór Guðmundsson

Verkum þjóðskáldsins Halldórs var oft 

fagnað, margir reiddust þeim – en engum 

var sama. Hann var maður andstæðna, 

stór í hugsjónum, verkum og mistökum. 

Halldór Guðmundsson rekur hér líf hans 

og hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin 

fyrir verkið.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-268-2

Form: ePub

Hagræn áhrif tónlistar
Ágúst Einarsson

Í bókinni er lýst er hvernig tónlist er 

umtalsverður þáttur í efnahagslífinu og 

greint er frá mismunandi sviðum menn-

ingar. Birt eru stutt æviágrip 50 einstak-

linga sem hafa sett svip sinn á íslenskt 

tónlistarlíf síðast liðin 100 ár.

96 bls.

Háskólinn á Bifröst

Dreifing: emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-9093-1-2Form: pdf
Opinn aðgangur

Hagræn áhrif kvikmyndalistar
Ágúst Einarsson

Í bókinni er greint frá þróun kvikmynda 

sem hluta af menningu og skapandi 

atvinnugreinum, jafnt hér á landi sem 

erlendis. Lýst er hvernig skapandi 

atvinnugreinar geta orðið einn helsti 

atvinnuvegurinn hérlendis á 21. öldinni.

248 bls.

Háskólinn á Bifröst

Dreifing: emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-9093-0-5Form: pdf
Opinn aðgangur

Götumálarinn
Þórarinn Leifsson

Spennandi skáldævisaga um ungan Ís-

lending á flakki um Spán og Marokkó 

vorið 1986. Bók sem vakti verðskuldaða 

athygli þegar hún kom fyrst út.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3264-0

Form: ePub

Göngutúr Fuglabúrsins
Baldur V. Karlsson

Dularfullur maður gengur inn á kaffihús-

ið Göngutúr Fuglabúrsins. Hann sest hjá 

ungum rithöfundi með ritstíflu og finnur 

sig knúinn til að segja honum sögu um 

Eld, ungan mann sem dregst inn í heim 

galdra og goðsagna án þess að vilja það.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-204-8

Leiðb.verð: 2.036 kr.

Form: ePub/mobi

Grafarþögn
Arnaldur Indriðason

Mannabein finnast í grunni nýbyggingar 

í Reykjavík og smám saman kemur göm-

ul og sár saga upp á yfirborðið. Erlendur, 

Sigurður Óli og Elínborg eru í essinu sínu 

í þessari áhrifamiklu harmsögu. Ein allra 

sterkasta bók Arnaldar.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2207-1

Form: ePub

Glæsir
Ármann Jakobsson

Hver er Glæsir? Forynja eða tröll, þessa 

heims eða annars? Hér tekst Ármann á 

við sagnaarfinn á frumlegan og hugvit-

samlegan hátt. Viðburðarík, dramatísk 

og neistandi fyndin saga, barmafull af 

tilfinningum.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-234-7

Form: ePub



B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2

199

Rafbækur

Hugsaðu þér tölu
John Verdon

Þýð.: Nanna B. Þórsdóttir

„Hugsaðu þér tölu. Hvaða tölu sem er … 

Ég veit allt um þig.“ Dave Gurnsey kemst 

á slóð dularfulls bréfritara og festist brátt 

í neti manns sem virðist snjallari og ill-

skeyttari en orð fá lýst. Geysivel spunnin 

og ótrúlega spennandi glæpasaga.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2185-2

Form: ePub

Hollráð Hugos 
– hlustum á börnin okkar
Hugo Þórisson

Hugo Þórisson sálfræðingur hefur unnið 

að bættum samskiptum barna og for-

eldra í áraraðir. Í bókinni eru dæmisögur 

og ráðleggingar. Uppbyggileg lesning 

sem kemur uppalendum að góðu gagni.

Salka

ISBN 978-9935-418-86-9

Form: ePub

Hobbitinn
Þýð.: Þorsteinn Thorarensen

Hér segir frá óvæntu ævintýri Bagga. Og 

frammistaða hans var sannarlega ekki 

fyrirsjáanleg. 

Sjá nánar á bls. 111.

Sena

ISBN 978-9935-9104-4-8

Leiðb.verð: 3.200 kr.

Form: ePub

Hjáríki
Björn S. Stefánsson

Hjáríki, samið og gefið út á prenti 1992, er 

um stöðu Íslands í samskiptum við önnur 

ríki, meðan unnið var að EES-aðild lands-

ins. Ritið var hugsað sem grundvöllur 

hugsunar um aðra afstöðu Íslands til 

nákominna ríkja.

Lýðræðissetrið

Dreifing: emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-9079-4-3

Leiðb.verð: 390 kr.

Form: ePub/mobi

Hermiskaði
Suzanne Collins

Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

Þriðja bókin í Hungurleikaþríleiknum 

sem sló rækilega í gegn á árinu.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-314-6

Form: ePub

Herbergi
Emma Donoghue

Þýð.: Ólöf Eldjárn

Jack er fimm ára og þekkir ekkert annað 

en herbergið sem hann býr í. Á næturnar 

sefur hann inni í skáp því að mamma 

hans vill ekki að hann hitti Nick gamla. 

Áhrifarík saga um skelfilegar aðstæður 

og takmarkalausa ást.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3326-5

Form: ePub

Heimsljós
Halldór Laxness

Sagan um Ólaf Kárason Ljósvíking sem 

á aldrei fullkomna samleið með öðru 

fólki og er leiksoppur og fótaþurrka 

þeirra sem meira mega sín. Margslungið 

átakaverk, áhrifaríkt, fyndið, róttækt og 

kraftmikið. Ógleymanlegur skáldskapur.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2174-6

Form: ePub

Hálendið
Steinar Bragi

Tvö pör úr Reykjavík villast á hálendi 

Íslands og fá gistingu hjá dularfullum 

hjónum. Þeim reynist erfitt að komast 

þaðan burt. „Gríðarflott, frumlegt og hyl-

djúpt skáldverk.“ – ÞHS/Fréttablaðið

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3252-7

Form: ePub
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Konan við 1000°
Hallgrímur Helgason

Einstök saga valkyrjunnar Herbjargar 

sem lifað hefur tímana tvenna. Með 

iðandi húmor, innsæi og íróníu er henni 

fylgt úr íslensku fásinni til stríðshrjáðrar 

Evrópu og enn lengra áður en hún snýr 

aftur til að segja þá sögu sem engu eirir.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-232-3

Form: ePub

Konan í búrinu
Jussi Adler-Olsen

Þýð.: Hilmar Hilmarsson

Þrælmögnuð og vel fléttuð hasarsaga 

sem fær hárin til að rísa. „Fyllilega fjög-

urra stjarna virði.“ – GSH/Morgunblaðið

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2186-9

Form: ePub

Kátir Karlar
Bragi Þórðarson

Kátir Karlar: sagnir, kveðskapur, gaman-

mál. Þessi bók fjallar um skemmtilega 

karla, sem höfðu húmorinn í lagi og áttu 

það sameiginlegt að gleðja samferðafólk 

sitt með gamanmálum og skemmtiefni. 

Bókin er prýdd yfir 100 ljósmyndum.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-099-0

Leiðb.verð: 890 kr.

Form: ePub/mobi

Íslenskir kóngar
Einar Már Guðmundsson

Íslensk yfirstétt í alveg nýju ljósi. Sprúð-

landi skemmtileg og þétt frásögn sem 

hefur mestalla tuttugustu öldina undir.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3333-3

Form: ePub

Íslandsklukkan
Halldór Laxness

Söguleg skáldsaga sem hefur greypst í ís-

lenska þjóðarvitund og mótað hana. Jón 

Hreggviðsson, kotbóndi á Rein, hand-

ritasafnarinn Arnas Arnæus og Snæfríður 

Íslandssól eru meðal ógleymanlegra 

persóna í þessari stórbrotnu örlagasögu.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2175-3

Form: ePub

Í ljóssporum daganna
Guðný Svava Guðjónsdóttir

Inniheldur ljóð Svövu frá Strandbergi, 

myndlistarkonu og skáldi. Ljóð Svövu 

hafa birst oftar í Lesbók Morgunblaðsins 

en ljóð nokkurra annara skálda. Fjögur 

tónskáld hafa einnig gert lög við sum 

ljóða Svövu.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-166-9

Leiðb.verð: 990 kr.

Form: ePub/mobi

Húsið
Stefán Máni

Lögreglumaðurinn Hörður Grímsson 

rannsakar dauðsfall sem flestir telja slys 

en Hörður er á öðru máli. Um sama leyti 

flytur fjölskylda í afskekkt hús innst í 

Kollafirði og draugar fortíðar vakna á 

ný. Æsispennandi og ískyggileg saga – 

Stefán Máni eins og hann gerist bestur.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-323-8

Form: ePub

Hungurleikarnir
Suzanne Collins

Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

Fyrsta bókin í Hungurleikaþríleiknum 

sem sló rækilega í gegn á árinu.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-261-3

Form: ePub
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Menningarhagfræði
Ágúst Einarsson

Menningarhagfræði er fyrsta bókin 

sem kemur út á íslensku um hagfræði 

menningar og skapandi atvinnugreinar. 

Höfundur er prófessor við Háskólann á 

Bifröst og fyrrverandi rektor skólans.

232 bls.

Háskólinn á Bifröst

Dreifing: emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-9093-2-9

Leiðb.verð: 2.500 kr.

Form: pdf

Með sumt á hreinu
Jakob Frímann Magnússon lítur um öxl

Þórunn Erlu-Valdimarsdóttir

Það er alltaf líf og fjör í kringum Jakob og 

það skilar sér hér í hressilegum og bráð-

fyndnum frásögnum frá löngum ferli en 

alvaran er ekki langt undan. Heillandi 

mynd af margbrotnum manni.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-237-8

Form: ePub

Lýðræði með raðvali og sjóðvali
Björn S. Stefánsson

Raðval er úrlausn á ævagömlu viðfangs-

efni um það, hvernig má haga atkvæða-

greiðslu um fleiri en tvö afbrigði máls. 

Kynnt eru tök með sjóðvali við viðfangs-

efni, svo sem gerð fjárlaga og áætlana, 

skipulags og nýtingu auðlinda.

Lýðræðissetrið

Dreifing: emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-9034-0-2

Leiðb.verð: 1.290 kr.

Form: ePub/mobi

Lína Descret
Saga af skapara og tortímanda

Rósa Grímsdóttir

Skaparar skapa tortímendur. Tortímend-

ur eru kúgaðir í þessum heimi og lokaðir 

inni þar sem óttinn við mátt þeirra er afar 

mikill. Þann ótta má rekja til stríðs sem 

háð var á milli þessara tveggja tegunda 

fyrir um 1000 árum síðan…

Rosa Novella

ISBN 978-9935-20-048-8

Leiðb.verð: 1.000 kr.

Form: ePub

Lífskraftur á landi og sjó
Bragi Þórðarson

Þessi bók fjallar um kraftmikið og vilja-

sterkt fólk sem lét verkin tala og setti 

svip á samtíð sína. Bókin er prýdd yfir 

140 ljósmyndum. Fjallað er meðal annars 

um Þórð Guðjónsson skipstjóra, Þorgeir 

Jósefsson athafnamann og Þórunni Sí-

vertsen í Höfn.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-097-6

Leiðb.verð: 890 kr.

Form: ePub/mobi

Líf og limir
Elsebeth Egholm

Þýð.: Auður Aðalsteinsdóttir

Af hverju hafa augun verið fjarlægð úr líki 

ungu konunnar? Mögnuð saga um rann-

sóknarblaðamanninn Dicte Svendsen í 

Árósum.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3276-3

Form: ePub

Landvættir
Ófeigur Sigurðsson

Fjörug saga um seinheppinn ungan 

mann sem ræður sig í vinnu í kjötvinnslu 

á Kjalarnesi og kynnist skrautlegu liði.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3331-9

Form: ePub

Krakkinn sem hvarf
Þorgrímur Þráinsson

Bráðfyndin og hörkuspennandi saga úr 

litlu þorpi eftir einn alvinsælasta höfund 

okkar. Hér leika draugar lausum hala, 

stórhættulegt er að stela sér sjampói í 

sundlauginni og best er að gæta sín vel 

á því óþekkta.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3334-0

Form: ePub
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Ósjálfrátt
Auður Jónsdóttir

Nærgöngul og áhrifamikil saga um unga 

konu sem skrifar sig frá erfiðum minn-

ingum.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3332-6

Form: ePub

Ómynd
Eyrún Tryggvadóttir

Kaldan desembermorgun hverfur lítið 

barn úr vagni á Akureyri. Íbúar eru harmi 

lostnir og lögreglan ráðþrota. Fljótlega 

kemur í ljós að ekki er allt sem sýnist hjá 

fjölskyldu barnsins. Andrea gefst ekki 

upp fyrr en málið leysist.

Salka

ISBN 978-9935-418-83-8

Form: ePub

Ógnarmáni
Elí Freysson

Sjálfstætt framhald af Meistara hinna 

blindu. Gerist í myrkum fantasíu heimi. 

Við rannsókn á mannhvarfi í löglausri 

borg kemst vígamaðurinn Kody í kast við 

forna illsku sem ógnaði öllum heiminum 

á öldum áður. Til sem kilja.

Höfundur

Dreifing: emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-218-5

Leiðb.verð: 1.500 kr.

Form: ePub/mobi

Nudd fyrir barnið þitt
Elsa Lára Arnardóttir

Nudd eykur vellíðan barna og skapar dýr-

mæt tengsl milli barna og fullorðinna. Í 

þessari aðgengilegu bók eru kenndar 

einfaldar og árangursríkar aðferðir við að 

nudda bæði kornabörn og þau sem eldri 

eru. Fjöldi ljósmynda gerir bókina einkar 

skýra og þægilega í notkun.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2194-4

Form: ePub

Mýrin
Arnaldur Indriðason

Roskinn maður finnst myrtur í kjallara-

íbúð í Norðurmýri og Erlendur og félagar 

hans í lögreglunni standa frammi fyrir 

óvenjulega flóknu verkefni. – Bókin sem 

kom Arnaldi á kortið, ekki bara hér heima 

heldur um víða veröld.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2205-7

Form: ePub

Mundu mig, ég man þig
Dorothy Koomson

Þýð.: Halla Sverrisdóttir

Þær voru ákærðar fyrir hræðilegan glæp 

fyrir tuttugu árum. Önnur var sýknuð, 

hin dæmd til ævilangrar fangavistar. En 

nú er hún laus og vill að sannleikurinn 

komi fram. Snjöll og átakanleg saga um 

leyndarmál og svik.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-270-5

Form: ePub

Morðið á Bessastöðum
Stella Blómkvist

Nektardansmær hverfur og enginn 

vill leita hennar. Á Hrauninu situr dóp-

smyglari sem vill fá Stellu sem lög-

fræðing. Gamall maður játar á sig glæp 

og deyr – og eftir forsetaveislu á Bessa-

stöðum finnst blóðugt lík við altarið í 

kirkjunni.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3266-4

Form: ePub

Minning um óhreinan engil
Henning Mankell

Þýð.: Hólmfríður Gunnarsdóttir

Áhrifarík saga um unga sænska konu 

sem verður óvænt eigandi vændishúss í 

Portúgölsku Austur-Afríku árið 1904.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3327-2

Form: ePub
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Sannleikur stúlkunnar
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir

Leiðir Söru og Magdalenu liggja saman 

er þær leggjast inn á geðdeild á sama 

tíma. Með þeim tekst djúp og hjartnæm 

vinátta sem breytir lífi þeirra beggja á 

óvæntan hátt.

Þær deila með hvor annari lífssögu 

sinni og gera upp drauga fortíðarinnar.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-212-3

Leiðb.verð: 990 kr.

Form: ePub/mobi

Salka Valka
Halldór Laxness

Mæðgurnar Sigurlína og Salka litla koma 

til Óseyrar við Axlarfjörð þar sem örlög 

fólksins eru á valdi kaupmannsins. Í hönd 

fara átakatímar og nýir vindar blása um 

þjóðfélagið. Þorpssaga og ástarsaga þar 

sem svipmiklar persónur heyja harða 

glímu.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2176-0

Form: ePub

Rökkursónatan
Ingibjörg Elsa Björnsdóttir

Rökkursónatan fjallar á gamansaman og 

alvarlegan hátt um vegferð mannsins í 

gegnum lífið, allt frá bernsku til elliára. 

Ljóðin byggja mörg á djúpri speki en 

eru samt óvenjulega aðgengileg og 

skiljanleg þannig að bókin ætti að höfða 

til flestra.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-170-6

Leiðb.verð: 990 kr.

Form: ePub/mobi

Rof
Ragnar Jónasson

Hálfrar aldar gömul ljósmynd vekur upp 

ágengar spurningar um harmleik sem 

átti sér stað í Héðinsfirði. Samtímis er ung 

fjölskylda í Reykjavík ofsótt af ókunnum 

manni.

Veröld

ISBN 978-9935-440-35-8

Form: ePub

Reykjavíkurnætur
Arnaldur Indriðason

Erlendur er nýlega genginn til liðs við 

lögregluna og starfið á strætum Reykja-

víkur er erilsamt. Óútskýrt mannslát 

lætur hann ekki í friði. Útigangsmaður 

finnst drukknaður og öllum virðist standa 

á sama. Mögnuð saga um fyrsta mál Er-

lendar.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2209-5

Form: ePub

Reglur hússins
Jodi Picoult

Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

Jacob Hunt er unglingur með Asperger-

heilkenni. Hann mætir oft á vettvang 

glæpa – en þegar leiðbeinandi hans 

finnst myrtur fellur grunur á hann. 

Áhrifamikil saga um það að vera öðruvísi 

og fylgja ekki leikreglum samfélagsins.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-300-9

Form: ePub

Óvættaför 2
Sæslangan Sepron

Adam Blade

Þýð.: Árni Árnason

Avantíu er ógnað af fornum verndarvætt-

um sínum sem illviljaður töframaður hef-

ur lagt vond álög á. Tom verður að berjast 

við sæslönguna Sepron til að bjarga landi 

sínu og þjóð. Tekst honum það? Leggur 

þú í óvættaförina?

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 978-9979-673-0-19

Form: ePub

Óvættaför 1
Elddrekinn Fernó

Adam Blade

Þýð.: Árni Árnason

Illviljaður töframaður hefur lagt ill álög á 

verndarvætti Avantíu. Aðeins sönn hetja 

getur frelsað þá úr álögunum og hindrað 

að þeir leggi landið í auðn. Er Tom hetjan 

sem Avantía hefur beðið eftir? Vertu með 

í för Toms gegn elddrekanum. Leggur þú í 

óvættaförina?

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 978-9979-673-0-02Form: ePub
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Veiðisögur
Bubbi Morthens

Myndir: Einar Falur Ingólfsson

Bubbi er ástríðuveiðimaður og kallar hér 

fram eftirminnilega atburði, glímu við 

silung og stórlaxa víða um land. Spenn-

andi veiðisögur skreyttar glæsilegum 

ljósmyndum Einars Fals.

Salka

ISBN 978-9935-418-81-4

Form: ePub

Valeyrarvalsinn
Guðmundur Andri Thorsson

Hrífandi og margradda skáldverk þar sem 

sextán sögur fléttast saman, kallast á, 

botna hver aðra og skarast margvíslega 

enda gerast þær allar á sömu tveimur 

mínútunum í litlu þorpi. Ómótstæðilegur 

texti um ástir, afglöp og leyndarmál.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-233-0

Form: ePub

Svartur á leik
Stefán Máni

Stefán Máni dregur upp trúverðuga 

mynd af undirheimum Reykjavíkur og 

hraði og spenna eru í fyrirrúmi. Fléttan 

er óvænt og margbrotin og það er engin 

leið að leggja bókina frá sér.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-250-7

Form: ePub

Spádómurinn
Hildur Knútsdóttir

Kolfinna er fimmtán ára og með höfuðið 

fullt af spurningum: Hvers vegna að eiga 

vængi ef maður má ekki nota þá? Um 

hvaða ógn voru foreldrar hennar að 

pískra í skemmunni og hvað felst í spá-

dóminum? Spádómurinn er æsispenn-

andi saga eftir Hildi Knútsdóttur sem 

hefur áður sent frá sér skáldsöguna Slátt.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-324-5

Form: ePub

Skáld
Einar Kárason

Óvænt vetrardvöl í Færeyjum gefur 

Sturlu Þórðarsyni næði til að rifja upp 

válega atburði undangenginna ára. Hér 

lýkur Einar Kárason Sturlungasögu sinni 

sem hlotið hefur miklar vinsældir og lof 

gagnrýnenda.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3321-0

Form: ePub

Sjöundi himinn
James Patterson

Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

Brennuvargur kveikir í húsum auðmanna 

í San Francisco og brennir þá inni. Mögn-

uð spennusaga eftir margfaldan met-

söluhöfund sem kann að halda lesand-

anum í heljargreipum.

Forlagið – JPV útgáfa

ISBN 978-9935-11-240-8

Form: ePub

Sjálfstætt fólk
Halldór Laxness

Saga Bjarts í Sumarhúsum og baráttu 

hans við Rauðsmýringa, fjölskyldu sína 

og sjálfar höfuðskepnurnar hefur alla tíð 

átt sterkan samhljóm í íslenskri þjóðarsál. 

Djúpur harmur, magnaðar persónulýs-

ingar og fágæt orðsnilld í stórbrotnu 

skáldverki.

Forlagið – Vaka-Helgafell

ISBN 978-9979-2-2177-7

Form: ePub

Sjálfstjórn og heilsa
Bragi Sæmundsson, Jóhann Ingi 

Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson

Góð heilsa er verðmæti sem unnt er 

að varðveita og ávaxta á ýmsa vegu. 

Hreyfing, hollur matur og andlegt jafn-

vægi gegna þar mikilvægu hlutverki. En 

stundum er ekki nóg að vita, oft skortir 

viljastyrk til að standast freistingar, taka 

upp nýja siði og halda ró sinni.

IÐNÚ bókaútgáfa

ISBN 978-9979-673-0-26

Form: ePub



206

B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 2Rafbækur

Ævisaga Steve Jobs
Þýð.: Helga Soffía Einarsdóttir

Steve Jobs er sá einstaklingur á síðari 

hluta tuttugustu aldar sem hafði hvað 

mest áhrif á mótun samtímans eins og 

hann snýr við okkur frá degi til dags. 

Sjá nánar á bls. 130.

Sena

ISBN 978-9935-9104-3-1

Leiðb.verð: 3.990 kr.

Form: ePub

Æðrulaus mættu þau 
örlögum sínum
Bragi Þórðarson

Í þessari bók eru tólf þættir úr íslensku 

þjóðlífi — frásagnir af eftirminnilegum 

atburðum og skemmtilegu fólki á fyrri 

tíð. Brugðið er upp myndum af lífi fólks í 

leik og starfi. Lýst átökum þess við óblíða 

náttúru og harðsnúin yfirvöld.

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-078-5

Leiðb.verð: 890 kr.

Form: ePub/mobi

Þokan
Þorgrímur Þráinsson

Spennandi unglingasaga í vinsælum 

metsölubókaflokki.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3274-9

Form: ePub

Þjóðfélagið og þróun þess
Björn S. Stefánsson

Bókin skiptist í tvo meginkafla, Hundrað 

ára sjónarsvið og Sjónarsvið eftirstríðsár-

anna.

Reifað er hvernig stjórnarfar, atvinnu-

hættir og allur félagsskapur landsmanna 

tók mið hvað af öðru í þróun sinni.

Lýðræðissetrið

Dreifing: emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-107-2

Leiðb.verð: 390 kr.

Form: ePub/mobi

Það sem mér ber
Anne Holt

Þýð.: Solveig Brynja Grétarsdóttir

Emilie, níu ára, hverfur á leið heim úr 

skólanum. Eftir liggur skólataskan og 

lítill fíflavöndur. Sex dögum síðar er 

litlum dreng rænt úr rúmi sínu. Grípandi 

spennusaga um rannsókn á barns-

hvörfum.

Salka

ISBN 978-9935-418-87-6/-89-0

Form: ePub/mobi

Það sem aldrei gerist
Anne Holt

Þýð.: Solveig Brynja Grétarsdóttir

Þjóðkunnir einstaklingar finnast myrtir 

og margt bendir til að morðinginn sé að 

senda skilaboð með voðaverkum sínum. 

Málið er flókið og æsispennandi leit 

hefst. Sjálfstætt framhald af bókinni Það 

sem mér ber sem sló í gegn 2010.

Salka

ISBN 978-9935-418-88-3/-91-3

Form: ePub/mobi

Víkingasaga
Björgvin Valur Guðmundsson

Sigurður Halldórsson snýr heim til Íslands 

til að gera upp við þá menn sem hann 

telur að hafi valdið fjölskyldu hans harmi 

og dauða. En er hefndin sæt? 

emma.is – rafbókaveita

ISBN 978-9935-20-180-5

Leiðb.verð: 990 kr.

Form: ePub/mobi

Vígroði
Vilborg Davíðsdóttir

Framhald sögu Auðar djúpúðgu, land-

námskonunnar stórbrotnu, í þéttri, við-

burðaríkri frásögn.

Forlagið – Mál og menning

ISBN 978-9979-3-3335-7

Form: ePub
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Netf.: info@odinsauga.com

Vefsíða: www.odinsauga.com
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Ókeibæ – Forlagið

Bræðraborgarstíg 7, 101 Reykjavík

S: 575 5600

Netf.: forlagid@forlagid.is

Vefsíða: www.forlagid.is

Pálmi Einarsson

S: 777 6190

Netf.: palmi@geislar.is

Vefsíða: www.geislar.is

Pírumpár

Steinagerði 7, 108 Reykjavík

Netf.: pirumpar@pirumpar.com

Vefsíða: www.pirumpar.com

Ritskinna

Skógarbraut 1101, 235 Reykjanesbær

S: 588 1001

Netf.: sala@ritskinna.is

Vefsíða: www.ritskinna.is

Ríkarður Líndal

dreif: Eymundsson & Amazon.com

Netf.: ricklindal@xplornet.com

Vefsíða: www.dr-ricklindal.com

Rosa Novella

Miðtúni 80, 105 Reykjavík

S: 695 0460 / 562 1460

Netf.: rosagrims@gmail.com

Vefsíða: http://www.facebook.com/pages/
L%C3%ADna-Descret/226033340780609

Salka

sjá: Bókaútgáfan Salka

Salt ehf. útgáfufélag

Háaleitisbraut 58 – 60, 108 Reykjavík

S: 533 4900

Netf.: pontun@saltforlag.is

Vefsíða: www.saltforlag.is

Sena

Skeifunni 17, 108 Reykjavík

S: 591 5100

Netf.: jonthor@sena.is

Vefsíða: www.sena.is

Setberg ehf.

Akralind 2, 201 Kópavogur

S: 551 7667

Netf.: setberg@setberg.is

Vefsíða: www.setberg.is

Sigfríð Þórisdóttir

Nökkvavogi 17, 104 Reykjavík

S: 564 4449 / 898 2033

Netf.: sigfrid@pottagaldrar.is

Sigrún Arna Elvarsdóttir

Netf.: steiniogsigrun@gmail.com

Sísyfos heimspekismiðja

Tunguvegi 42, 108 Reykjavík

S: 844 9211

Netf.: johannbjo@gmail.com

Vefsíða: http://heimspekismidja.wordpress.com

Skálholtsútgáfan

Laugavegi 31, 101 Reykjavík

S: 528 4200

Netf.: skalholtsutgafan@skalholtsutgafan.is

Vefsíða: www.skalholtsutgafan.is

Skrudda

Eyjarslóð 9, 101 Rekjavík

S: 552 8866

Netf.: skrudda@skrudda.is

Vefsíða: www.skrudda.is

Skynjun

Skeifunni 17, 108 Reykjavík

S: 571 7500

Netf.: skynjun@skynjun.is

Vefsíða: www.skynjun.is

Snasi ehf.

Dalur, 311 Borgarnesi

S: 894 4096

Netf.: snasi@simnet.is

Snjáfjallasetur í samstarfi við Sögumiðlun

Borgarhóli, 276 Kjósarhreppi

S: 698 7533

Netf.: snjafjallasetur@snjafjallasetur.is

Vefsíða: www.snjafjallasetur.is

Steinar

Efstasundi 98, 104 Reykjavík

S: 849 4554

Netf.: steimatt@simnet.is

Steinegg ehf.

Mosarima 37, 112 Reykjavík

S: 587 8870

Netf.: steinegg@steinegg.is

Vefsíða: www.steinegg.is

Stiftung Gralsbotschaft

Schuckertstr. 8, 71254 Ditzingen, Þýskaland

S: +49 7156 953215

Netf.: info@gral.de

Vefsíða: www.gral.de/international

Suðurlandsútgáfan

Rauðalæk 71, 105 Reykjavík

S: 864 4991

Netf.: oddny.sigurros@gmail.com

Sögufélag

Skeifunni 3b, 108 Reykjavík

S: 588 9060

Netf.: sogufelag@sogufelag.is

Vefsíða: www.sogufelag.is

Sögufélag Vestmannaeyja

Safnahús Vestmannaeyja, Ráðhúströð, 900 
Vestmannaeyjar

S: 488 2040 / 892 9286

Netf.: kari@vestmannaeyjar.is

Sögur útgáfa

Fischersundi 3, 101 Reykjavík

S: 557 3100

Netf.: pontun@sogurutgafa.is

Vefsíða: www.sogurutgafa.is

Sögusetur 1627 og Safnahús Vestmannaeyja

Safnahús Vestmannaeyja, Ráðhúströð, 900 
Vestmannaeyjar

S: 488 2040 / 892 9286

Netf.: kari@vestmannaeyjar.is

Sögusteinn

Skúlagötu 30, 101 Reykjavík

S: 564 2012 / 893 6653

Netf.: thsteinn@simnet.is

Vefsíða: www.sogusteinn.is

Tindur

Lerkilundi 32, 600 Akureyri

S: 773 7300

Netf.: tindur@tindur.is

Vefsíða: www.tindur.is

Töfrakonur / Magic Women ehf.

Syðri – Langamýri, 541 Blönduós

S: 452 7119 / 452 7140

Netf.: langamyri@emax.is / brandsstadir@emax.is

Vefsíða: http://tofrakonur.123.is

Tölvusýsl ehf.

Netf.: kh@internet.is

Ugla

Hraunteigi 7, 105 Reykjavík

S: 698 9140

Netf.: nb@simnet.is

Vefsíða: www.uglautgafa.is

Undur og Stórmerki

Laugavegi 176, 105 Reykjavík

S: 515 4650 / 862 1482

Netf.: undur@internet.is

Vefsíða: www.undur.is
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Unga ástin mín ehf.
Faxafeni 10, 108 Reykjavík
S: 499 2418 / 618 1210
Netf.: sara@ungaastinmin.is
Vefsíða: www.ungaastinmin.is

Ungmennafélagið Heiðrún
S: 659 4951
Netf.: heidruno@gmail.com

Uppheimar
Stórhöfða 24, 110 Reykjavík
S: 511 2450
Netf.: uppheimar@uppheimar.is
Vefsíða: www.uppheimar.is

Urður bókafélag
Ölduslóð 46, 220 Hafnarfjörður
S: 565 4625
Netf.: urdur@urdur.is

Útgáfufélagið Sæmundur
Austurvegi 22, 800 Selfoss
S: 482 3079
Netf.: bokakaffid@sunnlenska.is
Vefsíða: www.netbokabud.is

Útkall ehf.
Sundaborg 9, 104 Reykjavík
S: 562 2600
Netf.: halfdan@centrum.is / ottar@ottar.info
Vefsíða: utkallbokautgafa.is / vegahandbokin.is

Forlagið – Vaka-Helgafell
Bræðraborgarstíg 7, 101 Reykjavík
S: 575 5600
Netf.: forlagid@forlagid.is
Vefsíða: www.forlagid.is

Veröld
Bræðraborgarstíg 9, 101 Reykjavík
S: 414 1450
Netf.: verold@verold.is
Vefsíða: www.verold.is

Vestfirska forlagið
Brekku, 471 Þingeyri
S: 456 8181
Netf.: jons@snerpa.is
Vefsíða: www.vestfirska.is

Víkurfréttir og Marta Eiríksdóttir
Krossmóa 4a, 260 Reykjanesbæ
S: 4210 000
Netf.: martaeiriks@gmail.com / pket@vf.is
Vefsíða: www.vf.is

Völuspá útgáfa ehf
Byggðavegi 101B, 600 Akureyri
S: 862 6515
Netf.: jonhjalta@simnet.is

Winterhouse ehf
Dreifing: Bjartur – Veröld

Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgötu 41, 101 Reykjavík
S: 530 2200
Netf.: thjodminjasafn@thjodminjasafn.is
Vefsíða: www.thjodminjasafn.is

DREIFING:

Amazon.com
Vefsíða: amazon.com

Eymundsson
Sjá bls. 218-219

Fornleifastofnun Íslands
Bárugötu 3, 101 Reykjavík
S: 551 1033
Netf.: kristborg@instarch.is
Vefsíða: www.instarch.is

Heilsa ehf.
S: 533 3232
Netf.: lager@heilsa.is
Vefsíða: www.ungaollumaldri.is

Kongó ehf.
Nýlendugötu 14, 101 Reykjavík
S: 867 6121
Netf.: dreifing@kongoshop.com
Vefsíða: www.kongoshop.com

Stefán Stefánsson
S: 899 9192
Netf.: stef@simnet.is
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HÖFUÐBORGARSVÆÐI:
Bókabúð Máls og menningar
Laugavegi 18, 101 Rvík., S: 580 5000

Eymundsson
Skólavörðustíg 11, 101 Rvík., S: 540 2350

Bóksala stúdenta – Háskólatorgi
Sæmundargötu 4, 101 Rvík., S: 5700 777

Bóksala stúdenta – Háskólinn í Reykjavík
Sólinni Nauthólsvík, 101 Rvík., S: 599 6469

Krónan Granda
Fiskislóð 15-21, 101 Rvík., S: 585 7380

Eymundsson
Austurstræti 18, 101 Rvík., S: 540 2130

IÐA bókabúð
Lækjargata 2 A, 101 Rvík., S: 511 5001

Eymundsson
S-Kringlunni, 103 Rvík., S: 540 2320

Hagkaup
Kringlunni, 103 Rvík., S: 568 9300

Eymundsson
N-Kringlunni, 103 Rvík., S: 540 2145

Hagkaup Holtagörðum
Holtavegi, 104 Rvík., S: 563 5150

Úlfarsfell
Hagamel 67, 107 Rvík., S: 552 4960

Hagkaup Eiðistorg
Eiðistorg 11, 170 Seltjarnanes, S: 561 2000

Forlagið – Bókabúð
Fiskislóð 39, 101 Rvík., S: 575 5636

Griffill
Skeifunni 11, 108 Rvík., S: 533 1010

A4
Skeifunni 17, 108 Rvík., S: 550 4110

Penninn
Hallarmúla 4, 108 Rvík., S: 540 2060

Hagkaup
Skeifunni 15, 108 Rvík., S: 563 5000

Eymundsson, Mjódd
Álfabakka 14b, 109 Rvík., S: 540 2155

Krónan Bíldshöfða
Bíldshöfða 20, 110 Rvík., S: 585 7355

Krónan Árbæ
Rofabæ 39, 110 Rvík., S: 585 7160

Hagkaup
Spönginni, Grafarvogi, 112 Rvík., S: 563 5300

Hugsel ehf., Bókabúðin Grafarvogi
Hverafold 1-3, 112 Reykjavík, S: 567 7757

Krónan Jafnaseli
Jafnaseli 2, 109 Rvík., S: 585 7360
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Nettó
Hverafold 1-3, 112 Reykjavík, S: 587 8100

Nettó
Þönglabakka 1, 109 Reykjavík, S: 510 3400/02

Bókabúðin Hamraborg
Hamraborg 5, 200 Kópavogur, S: 554 0877

A4
Smáratorgi 1, 201 Kópavogur, S: 580 8010

Eymundsson, Smáralind
Hagasmára 1, 201 Kópavogur, S: 540 2301

Hagkaup
Smáralind, 201 Kópavogur, S: 530 1000

Nettó
Salavegi 2, 201 Kópavogur, S: 520 9600

Krónan Lindir
Skógarlind 2, 201 Kópavogi, S: 585 7390

Hagkaup Garðabæ
Litlatúni – 210 Garðabæ, S: 563 5400

A4
Reykjavíkurvegi 66, 220 Hafnarfjörður, S: 550 4120

Krónan Reykjavíkurvegi
Reykjavíkurvegi 50, 220 Hafnarfjörður, S: 585 7125

Eymundsson
Strandgötu 31, 220 Hafnarfjörður, S: 540 2160

Krónan Hvaleyrarbraut
Hvaleyrarbraut 3, 220 Hafnarfjörður, S: 585 7320

Samkaup úrval
Miðvangi 41, 220 Hafnarfjörður, S: 555 0292

Krónan Mosfellsbæ
Háholti 13-15, 270 Mosfellsbæ, S: 585 7355

REYKJANES:
Eymundsson
Sólvallagötu 2, 230 Keflavík, S: 540 2105

Hagkaup Njarðvík
Fitjum 3 – 260 Reykjanesbæ, S: 422 7700

Nettó Reykjanesbæ
Krossmóa 4, 260 Reykjanesbæ, S: 421 5404

Nettó Grindavík
Víkurbraut 60, 240 Grindavík, S: 426 8065

VESTURLAND:
Eymundsson
Dalbraut 1, 300 Akranes, S: 540 2115

Krónan Akranesi
Dalbraut 1, 300 Akranesi, S: 585 7375

Nettó Borgarnesi
Borgarbraut 58-60, 310 Borgarnes, S: 430 5530

Hagkaup Borgarnesi
Digranesgötu 6, 310 Borgarnes, S: 431 3490

Bókaverslunin
Hafnargötu 1, 340 Stykkishólmur, S: 438 1121

Hrannarbúðin
Hrannarstíg 5, 350 Grundarfjörður, S: 438 6725

Verslunin Hrund
Ólafsbraut 55, 355 Ólafsvík, S: 436 1165

Samkaup strax
Vesturbraut 10, 370 Búðardalur, S: 434 1180

VESTFIRÐIR:
Eymundsson
Hafnarstræti 2, 400 Ísafjörður, S: 456 3123

Samkaup úrval
Hafnarstræti 9-13, 400 Ísafjörður, S: 456 5460

Bókaverslun Bjarna Eiríkssonar
Hafnargötu 81, 415 Bolungarvík,
S: 456 7300

Ranglátur ehf. Bókabúð
Strandgötu 40, 460 Tálknafjörður,
S: 456 2613

Vegamót
Tjarnarbraut 2, 465 Bíldudalur, S: 456 2232

Kaupfélag Steingrímsfjarðar
Höfðatún 4, 510 Hólmavík, S: 455 3100

Kaupfélag Steingrímsfjarðar
Borgargötu 2, 520 Drangsnes, S: 451 3225

NORÐURLAND VESTRA:
Kaupfélag V-Húnvetninga
Strandgötu 1, 530 Hvammstangi,
S: 455 2300

Samkaup úrval
Húnabraut 4, 540 Blönduós,
S: 455 9020/22

Skagfirðingabúð
Ártorgi 1, 550 Sauðárkrókur, S: 455 4530

Kaupfélag Skagfirðinga
560 Varmahlíð, S: 455 4680

NORÐURLAND EYSTRA:
Hagkaup
Furuvöllum 17, 600 Akureyri, S: 462 3999

Eymundsson
Hafnarstræti 91-93, 600 Akureyri, S: 540 2181

Nettó
Glerártorgi, 600 Akureyri, S: 460 3200/02

A4
Dalsbraut 1, 600 Akureyri, S: 580 0060

Samkaup úrval
Hafnartorgi, 620 Dalvík, S: 466 3211

Bókaverslun Þórarins Stefánssonar
Garðarsbraut 9, 640 Húsavík,
S: 464 1234

Samkaup úrval
Garðarsbraut 64, 640 Húsavík, S: 464 1750

Urð
Aðalbraut 35, 675 Raufarhöfn,
S: 465 1111

Samkaup strax
Langanesvegi 2, 680 Þórshöfn, S: 468 1100

AUSTURLAND:
Nettó Egilsstöðum
Kaupvangi 6, 700 Egilsstaðir, S: 470 1210

A4
Miðvangur 30, 700 Egilsstaðir,
S: 550 4160

Krónan Reyðarfirði
Molanum Hafnargötu 2, 730 Reyðarfjörður, 
S: 471 2445

Bókabúðin Eskja
Útkaupstaðarbraut 1, 735 Eskifjörður, S: 476 1160

Tónspil ehf.
Hafnarbraut 22, 740 Neskaupstaður, S: 477 1580

Samkaup strax
Skólavegi 59, 750 Fáskrúðsfjörður, S: 475 1580

Langabúð
Búð 1, 765 Djúpivogur, S: 478 8220

Nettó
Miðbæ, 780 Höfn, S: 478 1800

SUÐURLAND:
Samkaup strax
Grund, 845 Flúðir, S: 486 6633

Kjarval Klaustri
Klausturvegi 13, 880 Kirkjubæjarklaustri, 
S: 487 4616

Kjarval Vík
Víkurbraut 5, 870 Vík, S: 487 1325

Kjarval Hvolsvelli
Austurvegi 4, 860 Hvolsvelli, S: 585 7590

Kjarval Hellu
Suðurlandsvegi 1, 850 Hellu, S: 585 7585

Krónan Selfossi
Austurvegi 3-5, 800 Selfoss, S: 585 7195

Sunnlenska bókakaffið
Austurvegi 22, 800 Selfoss, S: 482 3079

netbokabud.is

A4
Austurvegi 65, 800 Selfoss, S: 580 0070

Hagkaup Selfoss
Larsenstræti 5, 800 Selfoss, S: 563 5494

Nettó
Austurvegi 42, 800 Selfoss, S: 519 2100

Kjarval Þorlákshöfn
Selvogsbraut 12, 815 Þorlákshöfn, S: 585 7595

Eymundsson
Bárustíg 2, 900 Vestmannaeyjar, S: 482 3683

Krónan Vestmanaeyjum
Strandvegi 48, 900 Vestmannaeyjar S: 585 7345

Kjarval Goðahraun
Goðahrauni 1, 900 Vestmannaeyjar S: 585 7580
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13 þrautir jólasveinanna ........................................  2

23 atriði um kapítalisma sem ekki er sagt frá ...  142

25 gönguleiðir á Reykjanesskaga ........................  186

9 leiðir til lífsorku ....................................................  142

999 Erlendis (Rafbók) .............................................  194

A Visit to the World of the Puffin ..........................  142

Abraham Lincoln .....................................................  124

Adda í kaupavinnu ..................................................  2

Advent im Hochland ...............................................  114

Advent in the Highlands ........................................  114

Að elska það sem er ................................................  142

Að endingu ...............................................................  72

Að hætti Sigga Hall – Jólaréttirnir .......................  134

Aðeins eitt líf ............................................................  72

Aðgát skal höfð í nærveru sálar (Rafbók) ...........  194

Aðventa á fjöllum ....................................................  114

Af hverju, afi? (Hljóðbók) .......................................  50

Af sjónarhóli leikstjóra ...........................................  142

Afgangar ...................................................................  186

Afleggjarinn .............................................................  102

Afmælisdagar með málsháttum ..........................  143

Afreksfólk öræfanna ...............................................  143

Afturgangan .............................................................  52

Akranes .....................................................................  143

Aladdín og töfrateppið ...........................................  20

Albert ........................................................................  110

Alli almáttugi á afmæli ..........................................  2

Allt er ást ..................................................................  72

Allt með kossi vekur................................................  102

Almanak Háskóla Íslands 2013 .............................  144

Almanak Þjóðvinafélagsins 2013 .........................  144

Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem 
Ísland er aðili að .................................................  144

Amma með biluðu augun .....................................  2

Andlitsmeðferð og efnafræði snyrtivara .............  144

Andrés Extra .............................................................  20

Andrésína .................................................................  20

Andvaka ....................................................................  124

Andvari 2012............................................................  146

Angantýr ...................................................................  102

Angry Birds ...............................................................  20

Anna í Grænuhlíð ....................................................  21

Annar er rauður en hinn er… ..............................  21

Appelsínur frá Abkasíu ...........................................  124

Arfleifðin ...................................................................  21

Arfleifðin (Rafbók) ..................................................  194

Ariasman ..................................................................  72

Atómstöðin ...............................................................  103

Augu Líru ..................................................................  73

Aukaspyrna á Akureyri ...........................................  2

Aþena ........................................................................  4

Á ferð og flugi með ömmu ....................................  4

Á milli okkar allt (Hljóðbók) ..................................  96

Á vit hins ókunna ....................................................  124

Ábyrgðarkver ...........................................................  146

Ár kattarins ...............................................................  52

Ár kattarins (Hljóðbók) ..........................................  90

Ár kattarins (Rafbók) ..............................................  194

Árbók Akurnesinga 2012 .......................................  118

Árni Sam ...................................................................  125

Ársreikningar - Grunnur að námi .........................  152

Ása og Erla  ...............................................................  5

Ást í meinum ...........................................................  52

Ástarljóð Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi ....  151

Baggalútsfréttir .......................................................  52

Bakkabræður og kímnisögur (Hljóðbók) ............  50

Baldursbrár ...............................................................  73

Bara börn ..................................................................  125

Bara vatn og fiskur ..................................................  186

Baráttan um brauðið ..............................................  103

Basil fursti 1. hefti ...................................................  103

Benjamín dúfa .........................................................  103

Benjamín dúfa (Hljóðbók) .....................................  50

Bernskubók ..............................................................  103

Bert og frelsið ..........................................................  22

Bestu barnabrandararnir .......................................  4

Bétveir – Bétveir .....................................................  4

Biðin eftir Robert Capa ...........................................  73

Biðin eftir Robert Capa (Hljóðbók) .......................  90

Birtan er brothætt (Hljóðbók) ..............................  96

Bílar ...........................................................................  146

Bíldshöfði (Hljóðbók) .............................................  96

Bjarna-Dísa ...............................................................  53

Bjarna-Dísa (Rafbók) ..............................................  194

Bjarnastaðabangsarnir – Engar stelpur hér .......  22

Bjarnastaðabangsarnir á leikjanámskeiði ..........  22

Bjarnastaðabangsarnir fara til tannlæknis .........  22

Bjarnastaðabangsarnir læra um peninga ...........  22

Bláa bókin.................................................................  22

Bláa bókin mín ........................................................  24

Blávatnsormurinn ...................................................  4

Bleika bókin .............................................................  24

Bleika bókin mín .....................................................  24

Blekking ....................................................................  53

Blendingurinn (Rafbók) .........................................  194

Blöndukúturinn (Rafbók).......................................  195

Boðið vestur .............................................................  146

Bollakökur ................................................................  134

Box 21 .......................................................................  73

Boxarinn ...................................................................  54

Bókmenntasögur (Rafbók) ....................................  195

Bónusstelpan (Rafbók)...........................................  195

Brakið ........................................................................  104

Brandarabók Andrésar númer 3 ...........................  5

Brekkukotsannáll (Rafbók) ....................................  195

Brot af staðreynd (Hljóðbók) ................................  96

Bróðir minn Ljónshjarta .........................................  112

Búkolla ......................................................................  5

Bækur fyrir Grensásdeild .......................................  5

Dagar vinnu og vona ..............................................  146

Dagbók Eddu Björgvins ..........................................  147

Dagbók Elku .............................................................  147

Dagbók Kidda klaufa 4 ...........................................  24

Dalalíf – Alvara og sorgir (2.hluti) (Hljóðbók) ...  90

Dalalíf – Tæpar leiðir (3.hluti) (Hljóðbók) ..........  90

Dalalíf – Æskuleikir og ástir - (1.hluti) 
(Hljóðbók) ...........................................................  90

Dauðadjúp ................................................................  73

Dauðarósir  ........................................................  102
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