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Kæri bókaunnandi

Efnisyfirlit

E

Barna- og ungmennabækur

nn á ný er uppáhalds árstími okkar bókaunnenda runninn upp
þegar nýjar bækur streyma í verslanir og efnisveitur og umfjöll
un um bækur í fjölmiðlum nær hámarki. Lesendur fyllast eftir
væntingu þegar þeir kynna sér bækur nýrra höfunda eða sjá að von er á
nýrri bók frá uppáhalds rithöfundinum.
Bókatíðindin eru mælikvarði á umfang jólabókaflóðs hvers árs og þeim
er jafnan vel tekið. Á liðnum árum hefur óskum um rafræna útgáfu rits
ins fjölgað jafnt og þétt enda sífellt fleiri sem frábiðja sér fjölpóst auk
allra þeirra Íslendinga sem búa erlendis og sakna blaðsins við óskalista
gerð og gjafaákvarðanir. Fyrir ári síðan hófum við útgáfu á rafrænum
Bókatíðindum og hefur vefurinn tekið miklum framförum síðan. Þar má
finna ýmsar viðbætur sem ekki eru hér í blaðinu, svo sem hljóðbrot, sýnishorn innan úr bókum, slóð á vefsölur auk lengri og ítarlegri kynningar
texta. Ég hvet þig, lesandi góður, til þess að kynna þér rafræna útgáfu
Bókatíðinda á www.bokatidindi.is. Þrátt fyrir úrbætur okkar á vefrænni
framsetningu höldum við enn í þá áralöngu hefð að gefa Bókatíðindin
út í prentaðri útgáfu í aðdraganda jóla.
Sú samantekt á útgáfubókum ársins sem Félag íslenskra bókaútgef
enda sinnir með útgáfu Bókatíðinda er í raun einstök. Ekki þekkjast
sambærileg dæmi hvað þetta varðar í öðrum löndum. Sama á við um
okkar séríslenska jólabókaflóð og þá hefð að gefa bækur í jólagjöf,
hefð sem vakið hefur vaxandi athygli á síðustu árum meðal bókaunn
enda um allan heim. Dæmi um þann áhuga má finna í miklum fjölda
pósta á samfélagsmiðlum frá öllum heimshornum þar sem myllumerkið
#jolabokaflod er notað.
Í Bókatíðindum ársins sem þú ert nú með í höndunum er að finna drekk
hlaðið veisluborð af sprúðlandi ferskum og fjölbreyttum krásum nýrra
bóka við allra hæfi. Staðfesting þess að við getum með sanni kallað
okkur bókaþjóð.
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Gleðileg íslensk bókajól!
Heiðar Ingi Svansson, formaður Félags íslenskra bókaútgefenda.

Merking tákna
í Bókatíðindum

GOR Gormabók
HSP

Undir kápumyndum allra bóka má
nú finna tákn sem vísa til útgáfuforms. Táknskýringar má finna
neðst á öllum kynningarblaðsíðum.

Harðspjalda bók – allar
blaðsíður úr hörðum pappír

HLB Hljóðbók
IB

Innbundin bók – kápuspjöld
úr hörðum pappír

KIL Kilja
RAF Rafbók

Sveigjanleg kápa – líkt og
SVK
kilja en í annarri stærð
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Barnabækur

MYNDRÍK AR

Baddi kyssir

Mervi Lindman
Þýð: Gunnur Vilborg Guðjónsdóttir
Baddi er frábær strákur en rosalega tilfinningaríkur.
Og nú vill hann kyssa alla. Mömmu, pabba,
stóru systur, hundinn, kisu og orminn.
Nei, ekki orminn!
Skoðið, bendið, lesið og hlæið með Badda!
32 bls.
Veröld

Barnabækur
MYNDRÍKAR

IB

5 mínútna kósísögur

Bangsímonsögur

Walt Disney
Fallegt sögusafn með tíu hugljúfum kósísögum.
160 bls.
Edda útgáfa

IB

Walt Disney
Glæsilegt sögusafn með átta hrífandi sögum
af Bangsímon og vinum hans.
160 bls.
Edda útgáfa

IB

Aldrei snerta pöndu!

Bíb-bíb! Depill á ferðinni

Bók með hljóðum
Eric Hill
Þýð: Jakob F. Ásgeirsson
Bíb-bíb! Hér kemur Depill á leikfangabílnum sínum.
Komdu út að leika í uppáhaldsfarartækjunum
hans Depils.
Og ýttu á takkana til að heyra í þeim hljóðið.
10 bls.
Ugla

Rosie Greening
Þýð: Sigurgeir Orri Sigurgeirsson
Þú mátt aldrei snerta pöndu nema í þessari bók!
Börn og fullorðnir finna sameiginlega snertifleti
á þessum litskrúðugu og heillandi verum. Góða
skemmtun við að snerta íþróttadýrin... ef þú þorir!
10 bls.
Unga ástin mín

IB

IB

Artúr og álfaprinsessurnar

Bóbó bangsi heima

Verndarar sporðljónsins
Ólíver Þorsteinsson og Páll Gestsson
Myndir: Sigmar Boði Hallmundsson
Frá því að prins Artúr kom heim frá Mýrheim
hefur hann þráð að ganga á vit ævintýranna á ný.
Óvænt tækifæri býðst þegar systir hans, Úlfdís,
ferðast til eyðimerkurheims. Litli prinsinn stenst
ekki mátið og laumast með henni. Þar hitta þau
Töru, sem er ólm í að bjarga sporðljónsunga
sem tekinn var af sporðriddurum.
40 bls.
LEÓ Bókaútgáfa
IB

Fjör hjá Bóbó bangsa frá morgni til kvölds!
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Dagur í lífi Bóbó bangsa og litlu, gulu andarinnar
heima hjá mömmu og pabba. Í þessari litríku bók
er að finna ótal marga hluti, inni í húsi eða úti í
garði. Á síðustu opnunni eru myndir af hlutunum.
Getur þú fundið þá heima hjá Bóbó bangsa?
12 bls.
Setberg

HSP

Baddi er reiður

Bóbó bangsi í sveitinni

Gaman hjá Bóbó bangsa í sveitinni
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Í þessari litríku harðspjaldabók kynnumst við lífinu
í sveitinni. Á sveitabænum er ýmislegt að sjá og
Bóbó bangsi lærir margt nýtt. Á síðustu síðunum eru
myndir af dýrum, hlutum og ýmsu öðru í sveitinni.
Getur þú fundið það allt saman inni í bókinni?
12 bls.
Setberg

Mervi Lindman
Þýð: Gunnur Vilborg Guðjónsdóttir
Baddi er frábær strákur en rosalega tilfinningaríkur.
Og nú er Baddi reiður! Hann gerir allt
vitlaust og urrar eins og grimmt ljón! Nei,
reyndar er Baddi reiður eins og ...
Skoðið, bendið, lesið og hlæið með Badda!
32 bls.
Veröld

IB
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Barnabækur

MYNDRÍK AR

Bóbó bangsi og jólin

Skrifum og þurrkum út

Dundað með einhyrningum

Jólasaga með flipa til að opna!
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Þegar óskalistahraðsendillinn stansar fyrir utan
heimili Bóbó bangsa um miðja nótt til að sækja
síðustu óskalistana, stekkur Bóbó bangsi á sleðann
án þess að hika og endar heima hjá jólasveininum.
Þar er svo sannarlega margt að sjá! En hvernig kemst
Bóbó bangsi aftur heim til sín? Hrífandi jólabók
með texta, myndum og fjölda flipa til að opna!
20 bls.
Setberg

Kirsteen Robson
Hver elskar ekki einhyrninga? Þessi fallega
bók er tilvalin fyrir krakka sem eru að læra
að stjórna penna, telja og skrifa tölustafina.
Skemmtileg verkefni sem þjálfa athyglisgáfuna
og hægt er að gera aftur og aftur.
22 bls.
Rósakot

SVK

HSP

Depill kann að telja

Enginn

Eric Hill
Þýð: Jakob F. Ásgeirsson
Lærum að telja frá einum upp í tíu með
Depli, hundinum ástsæla.
Hvað eru dýrin á bændabýlinu mörg?
Lyftu flipunum og það kemur í ljós!
Bækurnar um Depil eru eftirlætis
flipabækur barnanna.
28 bls.
Ugla

Svein Nyhus
Þýð: Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson
Falleg og skemmtileg myndabók eftir einn
fremsta höfund Norðmanna. Hér segir frá
Engum sem býr einn í húsinu sínu og er svolítið
einmana, en svo hittir hann Einhvern.
Hnittin frásögn og frábær leikur með orð
í leiðinni. Sannkallað meistaraverk.
48 bls.
Dimma

IB

IB

Depill úti í snjó

Ég er Jazz

Brúðubók
Eric Hill
Þýð: Jakob F. Ásgeirsson
Fingrabrúða af Depli er áföst bókinni og
skýtur upp kollinum á hverri síðu.
– Þegar snjóar fara allir út að leika sér! Komdu
út að leika með Depli í snjónum og leiktu
með skemmtilegu fingrabrúðunni.
10 bls.
Ugla

Jazz Jennings og Jessica Herthel
Myndh: Shelagh McNicholas
Frá tveggja ára aldri vissi Jazz að hún væri stelpa
þó að allir héldu að hún væri strákur. Þetta olli
ruglingi í fjölskyldunni. Foreldrarnir fóru með
hana til læknis sem greindi Jazz sem trans og
útskýrði að hún væri fædd á þennan hátt. Þetta
er saga Jazz sem byggir á upplifun hennar.
32 bls.
Bókabeitan

IB

IB

Ég er (næstum) alltaf góð manneskja

Obbuló í Kósímó

Duddurnar

Kristín Helga Gunnarsdóttir
Myndh: Halldór Baldursson
Oddný Lóa Þorvarðardóttir býr í
Kjóamóa þrjúhundruð og sjö.
Hvaða krakki getur sagt það? Enginn.
Obbuló á heima í Kósímó.
Er hægt að hætta með duddu? Getur afi hætt að drekka
kaffi? Mega börn vera alein heima á kvöldin?
Þessum spurningum og öðrum er svarað í bókinni.
30 bls.
Bjartur

IB

Anna Milbourne
Ég er (næstum) alltaf góð manneskja er bók sem fjallar
um mikilvægi þess að vera góður við aðra og reyna að
setja sig í spor annarra. Það skiptir meira máli en að
geta hlaupið hratt eða svarað öllu sem við erum spurð
um. Falleg bók í stóru broti fyrir unga sem aldna.
21 bls.
Rósakot

IB

Ég njósna með Múmínsnáðanum

Skrifum og þurrkum út

Dundað með dýrunum

Tove Jansson
Þýð: Jakob F. Ásgeirsson
Múmínsnáðinn njósnar um alls konar hluti á
göngu sinni um Múmíndal. Snúðu hjólinu á
hverri opnu til að koma auga á allt sem hann
sér — í garðinum, við ána og á ströndinni.
Ein af hinum sívinsælu myndabókum sem
byggðar eru á sögum Tove Jansson.
10 bls.
Ugla

Kirsteen Robson
Þessi litríka bók er tilvalin fyrir krakka sem
eru að læra að stjórna penna, telja og skrifa
tölustafina. Skemmtileg verkefni með alls konar
dýrum sem hægt er að gera aftur og aftur.
24 bls.
Rósakot

SVK

IB
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Barnabækur
Feluleikur

Fyrstu 100 dýrin - límmiðabók

Camille Jourdy og Lolita Séchan
Þýð: Sverrir Norland
Sprenghlægileg bók og um leið ástarbréf
til hugarflugs bernskunnar.
Núk og Bartok hittast til að leika sér saman. Á vegi
þeirra verða margs kyns eftirminnilegar persónur
í ævintýralegum og frumlegum söguheimi.
Lolita Séchan og Camille Jourdy sömdu
textann og teiknuðu myndirnar í sameiningu.
Útkoman er bráðfyndin og ófyrirsjáanleg.
38 bls.
AM forlag

Jo Ryan og Andri Karel Ásgeirsson
Þýð: Andri Karel Ásgeirsson og Jo Ryan
Í Fyrstu 100 dýrin - límmiðabók eru
rúmlega 500 límmiðar og alls kyns
þrautir sem gaman er að leysa.
Þessi bók eflir orðaforða og örvar börn á
máltökuskeiði á skemmtilegan og gagnvirkan hátt.
80 bls.
Unga ástin mín

SVK

IB

Fingrafjör um jólin

Fyrstu 100 orðin - límmiðabók

Fiona Watt
Fingrafjör um jólin er föndurbók með áföstum
blekpúða sem er uppfull af góðum hugmyndum.
Taktu lokið af blekpúðanum og gefðu
ímyndunaraflinu lausan tauminn á aðventunni.
63 bls.
Rósakot

Kimberly Faria
Þýð: Andri Karel Ásgeirsson
Í Fyrstu 100 orðin - límmiðabók eru
rúmlega 500 límmiðar og alls kyns
þrautir sem gaman er að leysa.
Þessi bók eflir orðaforða og örvar börn á
máltökuskeiði á skemmtilegan og gagnvirkan hátt.
80 bls.
Unga ástin mín

SVK

IB

Fyrstu 100 risaeðlurnar

Risaeðlugengið

Fjársjóðsleitin

IB

MYNDRÍK AR

Lars Mæhle
Myndir: Lars Rudebjer
Þýð: Æsa Guðrún Bjarnadóttir og Sverrir Jakobsson
Sölvi sagtanni finnur fjársjóðskort og fær Gróu
gaddeðlu og Gauta grameðlu með sér í háskalega
fjársjóðsleit þar sem dularfullur sjóræningi
kemur við sögu. Bækurnar um Risaeðlugengið
hafa slegið í gegn enda eru þær krúttlegar,
fræðandi og fyndnar og henta ungu áhugafólki
um risaeðlur og önnur forsöguleg dýr.
48 bls.
Forlagið - Mál og menning

Andy Rowland
Þýð: Andri Karel Ásgeirsson
Risaeðlur hafa fangað huga barna kynslóð eftir
kynslóð og í þessari litríku bók má finna yfirgripsmikið
safn hinna fornsögulegu dýrategundar sem
ekkert okkar hefur séð með berum augum.
24 bls.
Unga ástin mín

IB

Fjörugir bossar

Fyrstu 1, 2, 3

Snertið, lærið og leikið!
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Lærið að telja upp að fimm! Litlum börnum mun
líka vel að snerta mjúku tölustafina og skoða litríku
myndirnar í þessari skemmtilegu bók.
10 bls.
Setberg

Mark Chambers
Þýð: Kristín Þórsdóttir
Fjörugir bossar er mögnuð bók sem öll börn
skemmta sér yfir. Refir prumpa.. kanínur prumpa..
og meira að segja bangsapabbi prumpar! Það
stenst ekkert barn að ýta á takkana á þessari
mögnuðu bók og skemmta sér um leið við hljóðin
sem þessir fjörugu bossar gefa frá sér.
10 bls.
Unga ástin mín
SVK

IB

Fyrsta bænabókin mín

Jean Claude
Þýð: Andri Karel Ásgeirsson
Bók með fallegum bænum fyrir börn að læra og þakka
um leið Guði fyrir allar hans dýrmætu gjafir.
16 bls.
Unga ástin mín

Bækurnar heim!

www.boksala.is
IB
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Barnabækur

MYNDRÍK AR

Fyrstu litirnir

Greppibarnið

Snertið, lærið og leikið!
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Uppgötvið liti regnbogans! Litlum börnum mun
líka vel að snerta mjúku fletina og skoða litríku
myndirnar í þessari skemmtilegu bók.
10 bls.
Setberg

SVK

IB

Fyrstu orðin

Julia Donaldson
Myndir: Axel Scheffler
Þýð: Þórarinn Eldjárn
Greppiklóin er ekki búin að gleyma músinni ógurlegu
sem gabbaði hana eitt sinn og því harðbannar hún
Greppibarninu að fara inn í skóginn. En Greppibarnið
óttast ekki neitt og eina dimma vetrarnótt læðist
það frá mömmu sinni. Börn á öllum aldri fagna
endurútgáfu Greppibarnsins, sérstaklega þau
sem bæði eru hugdjörf og heimakær.
32 bls.
Forlagið - Mál og menning

Greppikló

Holly Jackman
Þýð: Andri Karel Ásgeirsson
Fyrstu orðin fyrir þau yngstu. Falleg spjaldbók
fyrir þau allra yngstu á máltökuskeiðinu. Yfir 50
mikilvæg orð og litríkar myndir prýða bókina.
16 bls.
Unga ástin mín

IB

IB

Gleðileg jól - litabók

Julia Donaldson
Myndir: Axel Scheffler
Þýð: Þórarinn Eldjárn
Greppikló er ógurleg skepna með geiflugóm og
gríðarlegar tær með klóm, og hún slafrar í sig
slöngum, refum og uglum sem á vegi hennar verða.
Eða það segir litla músin að minnsta kosti við dýrin
sem hún hittir í skóginum. Bókin Greppikló hefur
notið gífurlegra vinsælda hjá ungum lesendum um
árabil, sérstaklega þeim sem óttast hið ókunna.
32 bls.
Forlagið - Mál og menning

Gurra grís

Gurra góða nótt

Lorelyn Medina
Jólin verða litríkari með þessari skemmtilegu
litabók sem er uppfull af jólalegum myndum!
33 bls.
Unga ástin mín

Mark Baker
Þýð: Klara Helgadóttir
Það er kominn tími til að fara í háttinn en Gurra
og Georg eru algerlega, örugglega ekki hið minnsta
syfjuð! Saga fyrir svefninn sögð af Ömmu Grís,
Pabba Grís og Mömmu Grís ætti örugglega
að duga til að svæfa þau...Er það ekki?
34 bls.
Unga ástin mín

IB

IB

Góða nótt, Múmínsnáði

Gurra Grís á ferð og flugi!

Fyrsta Múmínbókin mín
Tove Jansson
Þýð: Jakob F. Ásgeirsson
Það er komið langt fram yfir háttatíma á
Múmínheimilinu en Múmínsnáðinn getur bara ekki
sofnað. Sem betur fer kann Múmínfjölskyldan ýmis ráð
til að hjálpa honum að svífa inn í draumalandið.
Ein af hinum sívinsælu myndabókum sem
byggðar eru á sögum Tove Jansson.
16 bls.
Ugla
IB

Asley Baker
Þýð: Andri Karel Ásgeirsson
Fimm skemmtilegar sögur um Gurru Grís á
ferð og flugi! Æðisleg upplifun með alvöru
stýri og mörgum tökkum og hljóðum!
12 bls.
Unga ástin mín

IB

Gralli Gormur og stafaseiðurinn mikli

Gælur, fælur og þvælur

Bergljót Arnalds
Myndir: Daniel Sauvageu
Gralli Gormur og stafaseiðurinn mikli er
loksins fáanleg að nýju, lífleg saga þar sem
fróðleikur og skemmtun eru fléttuð saman
á einstakan hátt. Bergljót Arnalds er einn
af okkar vinsælustu barnabókahöfundum
og hefur skrifað fjölda metsölubóka, þar á
meðal Stafakarlana og Talnapúkann.
80 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

Sigrún Eldjárn og Þórarinn Eldjárn
Barnaljóðabækur Þórarins og Sigrúnar Eldjárn hafa
glatt íslenska lesendur í meira en þrjá áratugi og
margir eiga sitt eftirlætiskvæði úr þeim ríkulega
vísnabrunni. Hér yrkir Þórarinn sextán skemmtileg
kvæði um allt milli himins og jarðar en Sigrún
skreytir þau með fjörlegum olíumálverkum.
35 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

IB

IB
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Barnabækur
Heimurinn er hornalaus

Í frosti og snjó, býr könguló

Svein Nyhus
Þýð: Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson
Ljóðræn og hrífandi bók fyrir unga lesendur,
en líka þá sem eldri eru. Viktor situr ofan í
pappakassa og hugsar, en um leið fáum við að
kynnast heimsmynd hans. Svein Nyhus er einn
þekktasti barnabókahöfundur Norðmanna.
96 bls.
Dimma

IB

Jón Pétur Hansson
Myndir: Lena Björk Bjarnadóttir
Þegar jólasnjórinn er að falla,
og hundfúl maríubjalla, hún Halla.
Hittir Kalla þá gerist það,
að skondin jólasaga fer af stað.
Í frosti og snjó, býr könguló, er jólasaga þar
sem margt skrítið og fyndið gerist, sem vonandi
kemur lesandanum í jólaskap. Því jólin geta verið
skrítin og furðuleg. En eru alveg dásamleg.
30 bls.
LEÓ Bókaútgáfa
IB

Hrekkjavaka með Láru

Júlían er hafmeyja

Birgitta Haukdal
Myndir: Anahit Aleqsanian og Elen Nazaryan
Lára ætlar að ganga í hús á hrekkjavökunni með
vinum sínum og gera grikk eða fá gott. En fyrst
þarf að föndra flottan búning! Þurfa allir krakkar
nokkuð að vera í hræðilegum búningi á hrekkjavöku?
Hversdagssögur Birgittu Haukdal um Láru og
bangsann Ljónsa hafa verið metsölubækur í fjölda
ára og vinsæl leiksýning verið gerð eftir þeim.
41 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell
IB

Jessica Love
Þýð: Ragnhildur Guðmundsdóttir
Þegar Júlían sér þrjár töfrandi konur klæddar sem
hafmeyjar í lestinni breytist allt. Það eina sem
kemst að í huga hans er að verða sjálfur hafmeyja.
En hvað mun ömmu finnast um það?
32 bls.
Angústúra

IB

Hundurinn Depill

Kuggur

Kátt er í Köben

Eric Hill
Þýð: Jakob F. Ásgeirsson
Litlar hendur elska þessa yndislegu hvolpalegu bók!
Slástu í för með Depli þar sem hann skemmtir
sér með vinum sínum og sjálfum sér – hvort
sem sólin skín eða það rignir.
12 bls.
Ugla

Sigrún Eldjárn
Kuggur, Málfríður og mamma Málfríðar eru alltaf
jafn hress og kát, og bækurnar um þau hafa nú glatt
íslensk börn í 35 ár. Hér kemur glæný bók um ævintýri
mæðgnanna og Kuggs í Kaupmannahöfn.
32 bls.
Forlagið - Mál og menning

SVK

IB

Kíkjum á risaeðlur

Skemmtilega og skelfilega

Húsið hennar ömmu

Anna Milbourne
Í þessari bók er hægt að lyfta flipum og sjá inn í heim
risaeðlanna. Sumar eru mjög stórar, aðrar eru með
flugbeittar tennur og enn aðrar alsettar göddum.
Einföld harðspjalda flipabók sem er bæði skemmtileg
og fræðandi fyrir forvitna krakka 2 ára og eldri.
14 bls.
Rósakot

Meeritxell Martí og Xavier Salomó
Þýð: Elín G. Ragnarsdóttir
Húsið hennar ömmu er mjög undarlegur staður:
Þar leynist margt sem kemur á óvart - mundu að
taka eftir öllum smáatriðunum. En farðu varlega,
þér gæti brugðið! Umfram allt skaltu muna;
horfðu upp til himins þegar myrkrið færist yfir!
(Já, og eitt enn; alls ekki opna flipana!)
32 bls.
Drápa
IB

IB

Hvar er Depill?

Kóngulóarliðið

Eric Hill
Þýð: Jakob F. Ásgeirsson
Í þessu fyrsta ævintýri Depils taka börnin þátt
í leitinni að hinum fjöruga og skemmtilega
hvolpi með því að lyfta flipunum á hverri síðu
og athuga hvað leynist undir þeim.
Bækurnar um Depil eru eftirlætis
flipabækur barnanna.
32 bls.
Ugla
IB

GOR Gormabók  

MYNDRÍK AR

MARVEL DISNEY
Kóngulóarliðið er mætt!!
24 bls.
Edda útgáfa

IB
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Barnabækur

MYNDRÍK AR

Könguló sem hvergi bjó

Leitin að Lúru

Jón Pétur Hansson
Myndir: Lena Björk Bjarnadóttir
Þegar vinaleg könguló ákveður að hún sé búin
að finna sinn heimastað þá lætur hún ekkert
stöðva sig, með góða vini sér við hlið.
Könguló sem hvergi bjó er bók sem bæði er
gaman að lesa og hlusta á. Hugrökk og hjálpsöm
könguló sem sýnir okkur að góð framkoma og
vinalegheit skilar sér margfalt til baka.
36 bls.
LEÓ Bókaútgáfa

Margrét Tryggvadóttir og Anna Cynthia Leplar
Hundurinn Kaffon á góðan leikfélaga. Það er
hún Lúra. En núna er Lúra týnd. Kaffon spyr öll
dýrin hvar Lúra geti verið en ekkert þeirra veit
svarið. Og þó … Leitin að Lúru er falleg saga
fyrir yngstu bókaormana eftir höfunda sem sent
hafa frá sér fjölda vinsælla barnabóka.
32 bls.
Forlagið - Mál og menning

IB

IB

Lara goes swimming

Lindis and the bubble house

Birgitta Haukdal
Myndir: Anahit Aleqsanian
Þýð: Abigail Cooper
Tvær vinsælar Lárubækur eru nú loks fáanlegar
á ensku og lýsa íslenskum hversdegi á heillandi
hátt. Lára fer í útisundlaug, æfir sundtökin með
afa og leikur sér í grunnu lauginni með Atla vini
sínum. Á heimleiðinni fer hún í ísbúð.
41 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

Guðný Anna Annasdóttir
Myndir: Páll Jóhann Sigurjónsson
Þýð: John Tebbutt
Lindís er leikskólastelpa sem fer í heimsókn til
afa síns í kúluhúsið hans við Lake Erie.
Hún lærir af afa sínum hvernig hægt er að lifa með
virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu. Því umhverfið
og náttúran umlykja allt okkar mannlega samfélag.
Bókin er á ensku.
32 bls.
Gudda Creative

IB

IB

Lara visits the farm

Birgitta Haukdal
Myndir: Anahit Aleqsanian
Þýð: Abigail Cooper
Tvær vinsælar Lárubækur eru nú loks fáanlegar
á ensku og lýsa íslenskum hversdegi á heillandi
hátt. Á heitum sumardegi fer Lára í heimsókn til
afa og ömmu Atla vinar síns. Þau eru bændur sem
hafa gert upp gamlan torfbæ fyrir ferðamenn.
Í sveitinni er margt forvitnilegt að sjá og
dýravinurinn Lára nýtur þess að hjálpa til.
41 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

IB

Lindis og boblehuset

Guðný Anna Annasdóttir
Myndir: Páll Jóhann Sigurjónsson
Þýð: Guðný Anna Annasdóttir
Lindís er leikskólastelpa sem fer í heimsókn til
afa síns í kúluhúsið hans við Lake Erie.
Hún lærir af afa sínum hvernig hægt er að lifa með
virðingu fyrir náttúrunni og umhverfinu. Því umhverfið
og náttúran umlykja allt okkar mannlega samfélag.
Bókin er á dönsku.
32 bls.
Gudda Creative
SVK

Lára fer í útilegu

Lindis stikker af fra børnehaven

Birgitta Haukdal
Myndir: Anahit Aleqsanian og Elen Nazaryan
Fjölskylda Láru er á leið í útilegu og Lára fær að
bjóða Atla vini sínum með. Á tjaldstæðinu hitta þau
hóp af skemmtilegum krökkum og fara í æsilegt
vatnsstríð. Þegar kvölda tekur er notalegt að hjúfra
sig undir teppi við varðeldinn. Sögur Birgittu
Haukdal um Láru og bangsann Ljónsa eru litríkar
og fallegar bækur sem krakkar hrífast af.
41 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell
IB

Guðný Anna Annasdóttir
Myndir: Páll Jóhann Sigurjónsson
Þýð: Guðný Anna Annasdóttir
Bókin fjallar um 4 ára stelpu sem heitir Lindís. Hún
er í leikskólanum Björk í Árósum og einn mánudag
leiðist henni svo mikið að hún tekur til sinna ráða.
Bókin er á dönsku.
32 bls.
Gudda Creative

IB

Láttu draumana rætast

Lindís getur flogið

11 hvetjandi sögur
Þýð: Baldur Snær Ólafsson
Farðu í ævintýraferð með þessu safni af hvetjandi
frásögnum, sem eru fullkomnar fyrir skemmtilega
sögustund. Með 11 stórkostlegar sögur í farteskinu,
fara litlir ferðalangar með stóra drauma í geimferð
með Kötu, klífa hæsta tréð með Tinnu, gæða sér á
pönnukökum með Edda og ótal margt fleira.
96 bls.
Setberg

IB

Guðný Anna Annasdóttir
Myndir: Páll Jóhann Sigurjónsson
Það er komið vetrarfrí í Kóraskóla í Kópavogi.
Lindís fer í draumaferð til Frakklands með
ömmu sinni. Hún flýgur í þotu, ferðast með
lest og fær að upplifa að fljúga sjálf.
32 bls.
Gudda Creative

IB
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Barnabækur
Lindís vitjar neta

Múmínsnáðinn og óskastjarnan

2 . útgáfa
Guðný Anna Annasdóttir
Myndir: Páll Jóhann Sigurjónsson
Bókin fjallar um 4 ára stelpu sem heitir Lindís.
Hún fer í páskaheimsókn með fjölskyldunni til
Ísafjarðar. Þar fer hún á grásleppuveiðar með pabba
sínum, Manga Langa og Sigga Suðurtanga.
33 bls.
Gudda Creative

SVK

MYNDRÍK AR

Tove Jansson
Þýð: Tinna Ásgeirsdóttir
Múmínsnáðinn finnur fallegan, ljómandi stein.
Snorkstelpan og Snabbi halda að hann sé
fallin stjarna og að Múmínsnáðinn megi óska
sér! En óskir geta verið ansi flóknar ...
Tekst Múmínsnáðanum að velja sér eina
ósk áður en stjarnan fölnar?
Ein af hinum sívinsælu myndabókum sem
byggðar eru á sögum Tove Jansson.
29 bls.
Ugla
IB

Litlu börnin læra orðin

Múmínsnáðinn og vetrarsnjórinn

Rhea Gaughan
Þýð: Andri Karel Ásgeirsson
Litlu börnin læra orðin með púslkubbum.
Orðapúslið sem finna má í þessari bók er
skemmtilegt og fræðandi og sérstaklega
hannað með yngstu kynslóðina í huga.
8 bls.
Unga ástin mín

Tove Jansson
Þýð: Tinna Ásgeirsdóttir
Veturinn kemur snemma í Múmíndal og vinur
Múmínsnáðans þarf að ferðast suður á bóginn.
Múmínsnáðinn veltir fyrir sér hvort Snúður muni
sakna hans jafn mikið og hann muni sakna Snúðs.
Og ef svo sé, hvernig hann geti vitað það?
Ein af hinum sívinsælu myndabókum sem
byggðar eru á sögum Tove Jansson.
28 bls.
Ugla

HSP

IB

Lærum og leikum

Múmínsnáðinn úti í náttúrunni

með Mikka og félögum
Walt Disney
Í gegnum sögur og leiki sjáum við hvernig
þau eru góð hvert við annað og vanda sig
við það sem þau eru að gera.
44 bls.
Edda útgáfa

Toga-og-leita ævintýri
Tove Jansson
Þýð: Jakob F. Ásgeirsson
Múmínsnáðinn fer út að leita að Snúði vini
sínum. Hvar gæti hann verið?
Í þessari bók er hægt að toga út myndir
úr ævintýraferð Múmínsnáðans og skoða
hinn dásamlega heim Múmíndals.
10 bls.
Ugla

SVK

IB

Mamma kaka

Ósýnilegur gestur í múmíndal

Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir
Viggó er kominn í vetrarfrí. En það er mamma alls
ekki. Hún hefur engan tíma til að leika við Viggó
heldur vill bara vinna, sussa og skammast. Þá væru
góð ráð dýr fyrir flesta krakka. En ekki fyrir Viggó!
56 bls.
Salka

IB

IB

Cecilia Davidsson
Myndir: Filippa Widlund
Þýð: Gerður Kristný
Hugljúf og falleg endursögn á smásögu Tove Jansson
um stúlkuna Ninnu sem varð ósýnileg þegar hún
dvaldi hjá kuldalegri frænku. Tikkatú er viss um
að hjá múmínfjölskyldunni muni Ninna verða
sýnileg aftur en múmínsnáðinn og Mía litla eru
ekki sammála um hvaða leið sé best til þess. Litríkar
myndir varpa töfraljóma á lífið í múmíndal.
34 bls.
Forlagið - Mál og menning

Múmín mallakútur

1, 2, 3
Tove Jansson
Þýð: Jakob F. Ásgeirsson
Teljum frá 1 upp í 10 með þessari
skemmtilegu harmónikubók.
Skarpar litaandstæður og mynstur gera þessa bók
að fullkominni skemmtun fyrir litla mallakúta.
10 bls.
Ugla

Verslaðu heima

www.boksala.is

IB
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Barnabækur

MYNDRÍK AR

Penelópa bjargar prinsi

Snari brunabíll

Jóna Valborg Árnadóttir og Berglind
Sigursveinsdóttir
Penelópa hefur margoft heyrt ævintýrið um prinsinn
sem beit í epli galdrakerlingar og féll í dá. Samkvæmt
því hefur hann legið í gullkistu uppi á fjallstindi
í heila öld! Hún ákveður að kanna hvort sagan sé
sönn, finna kistuna og bjarga prinsinum.
Hér er gömlum ævintýraminnum snúið á hvolf
svo sagan kemur skemmtilega á óvart.
48 bls.
Bókabeitan
IB

Alice Dainty
Þýð: Guðni Kolbeinsson
Kolli er besti slökkviliði í heimi. Hann getur gert svo
margt í einu. Hann grípur búnaðinn sinn, setur á sig
hjálminn, rennir sér niður súluna og brunar af stað.
Snari brunabíll - hjólabók með teygju.
10 bls.
Unga ástin mín

IB

Rauði hatturinn og krummi

Snertu og finndu - Leikum okkur!

Ásgerður Búadóttir
Rauði hatturinn og Krummi er skemmtileg
barnabók á fimm tungumálum. Bókin var skrifuð og
myndskreytt af Ásgerði Búadóttur myndlistarmanni
og var fyrst gefin út af Helgafelli árið 1961.
27 bls.
Listasafn Íslands

SVK

Ellie Boultwood
Þýð: Andri Karel Ásgeirsson
Þessi bók er sérstaklega hönnuð með hreyfingu
barna í huga. Litríkar myndir, mynstur og ljósmyndir
sem vekja áhuga og kátínu. Öll fjölskyldan
hefur gaman af því að hreyfa sig saman.
12 bls.
Unga ástin mín

IB

Risaeðlur

Snjókarlinn

Bastien Contraire
Þýð: Sverrir Norland
Fersk og litrík túlkun á vinsælum efnivið.
Vissirðu að freyseðlan var lengri en tvær rútur og
að þorneðlan var þyngri en tólf hvítabirnir?
Risaeðlurnar hafa löngum örvað hugarflug
barna jafnt sem fullorðinna.
Í þessari glæsilegu bók lifna þær aftur við,
litríkari og fallegri en nokkru sinni fyrr.
56 bls.
AM forlag
IB

Raymond Briggs
Þegar snjórinn fellur fyllist loftið af töfrum. Um
snjóþungan dag býr strákur til snjókarl – og
um miðja nótt vaknar hann til lífsins. Í bókinni
eru myndir úr upprunalegu teiknimyndinni um
Snjókarlinn. Þessi dásamlega bók fer með þig í
töfrandi ferðalag til Norðurpólsins og aftur heim.
32 bls.
Óðinsauga útgáfa

IB

Sara og töfrasteinninn

Snúlla finnst erfitt að segja nei

Hjálmar Waag Árnason
Myndir: Erna Kristín Gylfadóttir
Sagan fjallar um Söru sem fer í Húsdýragarðinn. Þar
finnur hún töfrastein. Allt í einu skilur hún og getur
talað við dýrin sem verður henni mikil skemmtun.
Á leiðinni út úr garðinum týnir hún steininum. Við
það missir hún sambandið við dýrin. Næst þegar
þú átt leið í Húsdýragarðinn skaltu skoða þig vel
um og kanna hvort þú sjáir steininn góða.
54 bls.
Hjálmar Waag Árnason
IB

Helen Cova
„Snúlla finnst erfitt að segja nei“ er önnur bókin um
Snúlla. Í þetta skiptið áttar Snúlli sig á því að stundum
segir hann já við hlutum sem hann langar í raun ekki að
gera. Hvernig mun Snúlli vinna úr tilfinningum sínum?
Og hvað mun hann læra á leiðinni?. þetta er bók sem
kennir börnum að takast á við hópþrýsting.
36 bls.
Karíba útgáfa

IB

Kuggur

Obbuló í Kósímó

Sigrún Eldjárn
Kuggur, Málfríður og mamma Málfríðar eru
alltaf jafn hress og kát, og bækurnar um þau hafa
nú glatt íslensk börn í 35 ár. Hér er glæný útgáfa
af sögunni um það þegar Málfríður stofnar sitt
eigið fyrirtæki og ætlar að leysa hvers manns
vanda með aðstoð ýmiss konar skordýra.
32 bls.
Forlagið - Mál og menning

Kristín Helga Gunnarsdóttir
Myndh: Halldór Baldursson
Oddný Lóa Þorvarðardóttir býr í
Kjóamóa þrjúhundruð og sjö.
Hvaða krakki getur sagt það? Enginn.
Obbuló á heima í Kósímó.
Þar búa líka mamma, pabbi og Bessi besti bróðir.
Hann á þrjá pabba, sem er mjög
ósanngjarnt. Obbuló á bara einn.
30 bls.
Bjartur

Skordýraþjónusta Málfríðar

SVK

Snyrtistofan

IB
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GOR Gormabók  

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

G Sveigjanleg kápa

Barnabækur
Steindís og furðusteinarnir

Leikskólakrakkar

Vetrardagur

Guðný Anna Annasdóttir
Myndir: Páll Jóhann Sigurjónsson
Nemendurnir í 2. bekk í grunnskólanum Holti
við Önundarfjörð fara í fjöruferð. Þau leita
eftir sérstökum steinum, sem þau geta notað
í tónmennt. Krakkarnir hafa ekki hugmynd
um að í fjörunni finnast furðusteinar.
32 bls.
Gudda Creative

IB

IB

Stóri Grrrrr

IB

Marie-Sabine Roger
Myndh: Marjolaine Leray
Þýð: Elín G. Ragnarsdóttir
Stóri Grrrrr er með hraðsendingarþjónustu. Hann
þarf að afhenda lítinn bleikan pakka en það virðist
enginn vera heima! Sama hvað hann dinglar oft
og bankar fast. Þolinmæði er ekki sterkasta hlið
Stóra Grrrrr. Hann er nefnilega óþolinmóður, mjög
óþolinmóður. Skemmtilega tilfinningarík myndskreytt
barnabók sem þú lest aftur og aftur. Og aftur.
40 bls.
Drápa

Sjö notalegar sögur
Þýð: Baldur Snær Ólafsson
Kúrðu með þetta krúttlega og skemmtilega safn af
vetrarsögum. Njóttu frostmorguns með íkorna, vertu
með þvottabirni í ljúffengri innanhúss nestisferð,
hittu mörgæsir á skautum og margt fleira. Þessi
bók er upplögð fyrir heillandi sögustund.
48 bls.
Setberg

IB

Vigdís

A Book About the World´s First Female President
Rán Flygenring
Þýð: Jonas Moody
Nú einnig á ensku! Upprennandi rithöfundur
bankar upp á hjá frú Vigdísi Finnbogadóttur og
býður sér í kaffi því hún ætlar að skrifa bók um
fyrstu konuna í heiminum sem kosin var forseti.
Í heimsókninni verður stúlkan margs vísari um
frumkvöðulinn Vigdísi og forsetahlutverkið.
48 bls.
Angústúra

Bjarni Hafþór Helgason
Myndh: Freydis Kristjánsdóttir
Hvolpurinn Tríó laumar sér óvænt inn í líf Stebba
og Ásu og foreldra þeirra. Hann reynist mjög
forvitinn en líka afar klókur. Fjölskyldan lendir
í alls konar ævintýrum þegar Tríó ákveður að
fara sínar leiðir, hvort sem það er að grafa sig
inn í gæludýraverslun, fljúga með dróna eða
fara í óvænta og óvenjulega sjóferð!
59 bls.
Veröld
IB

IB

Vala víkingur og hefnd Loka

Ævintýri fyrir yngstu börnin

Sígild ævintýri með fallegum myndum
Þýð: Þórir S. Guðbergsson
Í tímans rás hafa gömlu ævintýrin um Rauðhettu,
Öskubusku, Bamba, Gosa, Ljóta andarungann
og fleiri ævintýri verið lesin fyrir börn um
allan heim. Í þessari bók eru 12 sígild ævintýri,
skemmtilega myndskreytt, og börnin munu
biðja um að þau verði lesin aftur og aftur.
253 bls.
Setberg

Kristján Már Gunnarsson
Myndh: Sól Hilmarsdóttir
Loki hyggur á hefndir eftir að Vala plataði hann
og breytti honum í lítið barn. Áður en Vala veit
af er hún komin í vanda í Niflheimi og þarf að
fást við Fenrisúlfinn sjálfan. Hvernig sleppur hún
úr þessu hættulegasta ævintýri til þessa?
40 bls.
Drápa

SVK

IB

Valli litli rostungur

GOR Gormabók  

Kikka Sigurðardóttir
Myndh: Johanna Meijer
Sagan af Lukku og Galdri á leikskólanum heldur
áfram. Vetrardagur er önnur bókin um krakkana á
leikskólanum. Þau upplifa miklar vetrarhörkur og
leikskólakennarinn sem er áhugamanneskja um veður
ákveður að nú skuli allir fara út að leika sér í snjónum.
Leikskólakrakkarnir finna sér alltaf eitthvað að
gera og ævintýrin eru við hvert fótmál.
32 bls.
Bókasamlagið

Vetrarsögur

Tríó lendir í ævintýrum

IB

MYNDRÍK AR

– ævintýri byggt á sannri sögu
Helgi Jónsson, Edda Elísabet Magnúsdóttir og Anna
Margrét Marinósdóttir
Myndh: Freydis Kristjánsdóttir
Lesari: Jóhann Sigurðarson
Dag einn birtist óvænt lítill rostungur á bryggju í
bæ við strendur Íslands. Þetta er hann Valli litli sem
er svangur eftir langt ferðalag. Það er ekki auðvelt
að vera sex ára áttavilltur rostungur sem hefur týnt
mömmu sinni. Skyldi hún enn vera á lífi? Lestu
og hlustaðu á hljóð sjávardýranna. Þú getur líka
hlustað á Jóhann Sigurðarson lesa söguna.
Sögur útgáfa

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

Öll í hóp á einum sóp

Julia Donaldson
Myndir: Axel Scheffler
Þýð: Sigríður Ásta Árnadóttir
Gullfalleg bók í bundnu máli eftir höfunda
Greppiklóar og Greppibarnsins. Norn og köttur
fljúga saman á töfrasóp um loftin blá – og þar
er nóg pláss fyrir fleiri dýr sem vilja vera með.
En þegar glorhungraður dreki birtist skyndilega
grípa nornin og vinir hennar til sinna ráða.
28 bls.
Forlagið - Mál og menning
IB

G Sveigjanleg kápa
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Barnabækur

SK ÁLDVERK
Vinkonur

Bekkjardrottningin

Sara Ejersbo
Þýð: Ingibjörg Valsdóttir
Jósef ína er alveg ákveðin í að vilja ekki vera með
vinkonum sínum í sjötta bekk og reynir að fá
foreldra sína til að leyfa sér að skipta um skóla.
En hvað með Lúkas, sætasta strákinn í skólanum,
sem vill endilega að hún verði kyrr? Og er hún
tilbúin til að missa vinkonur sínar að eilífu?
125 bls.
Bókabeitan

Barnabækur
SKÁLDVERK

IB RAF HLB

Alfinnur álfakóngur

Lauflétt að lesa

Bekkurinn minn 1-4

G.T. Rotman
Alfinnur álfakóngur og sonur hans Trítill hrökklast
frá heimkynnum sínum. Þeir feðgar lenda í
hreint ótrúlegum ævintýrum. Þessa fallegu bók
prýða nú í fyrsta skipti 120 litmyndir. Bókin
er jafnframt í stærra broti en áður. Þessi nýja
útgáfa hentar vel fyrir nýja kynslóð barna.
124 bls.
Óðinsauga útgáfa

Yrsa Þöll Gylfadóttir og Iðunn Arna
Bekkurinn minn - lauflétt að lesa er einfaldari útgáfa
af hinum vinsæla bókaflokki Bekkurinn minn.
Hver bók er sögð frá sjónarhorni eins nemanda í
íslenskum grunnskóla. Sögurnar eru áhugaverðar og
spennandi og henta einstaklega vel fyrir þá sem eru
að stíga sín allra fyrstu skref á lestrarbrautinni.
36 bls.
Bókabeitan
SVK

IB

Bold-fjölskyldan verður villt

Ljósaserían

Algjör steliþjófur

Þórdís Gísladóttir
Myndh: Þórarinn Már Baldursson
Hver var þessi undarlegi hlutur sem krakkarnir fundu
í kartöflugarðinum? Hvers vegna tók flugmaðurinn
hann af þeim og lét þau fá lakkrískonfekt í staðinn?
Hvernig eiga þau að endurheimta hlutinn?
Spennandi, fyndin, vonandi dálítið fróðleg en
samt aðallega ævintýralega hversdagsleg saga!
Myndir eftir Þórarin Má Baldursson.
64 bls.
Bókabeitan

IB

Julian Clary
Þýð: Magnús Jökull Sigurjónsson
Fimmta bókin í hinni frábæru seríu um
Bold-fjölskylduna. – Amma Ímamú kemur í
heimsókn alla leið frá Afríku og er ekki skemmt
þegar hún sér að Bold-fjölskyldan er farin að apa
allt eftir mannfólkinu. Hún ákveður að breyta
þessu og fá barnabörnin sín til að haga sér eins
og alvöru híenur – jafnvel í skólanum.
Og þá fyrst byrjar nú ballið ...
304 bls.
Ugla
IB

Amma glæpon enn á ferð

Fróði Sóði

Bók 3

David Walliams
Þýð: Guðni Kolbeinsson
Alls staðar birtast fréttir um f ífldjarfan þjóf sem
stelur ómetanlegum dýrgripum. Glæpirnir minna
á loppuför alþjóðalega skartgripaþjófsins SVÖRTU
KISUNNAR - ömmu hans Benna. En amma er dáin og
hver í ósköpunum gæti framið þessa ósvífnu glæpi?
Getur Benni leyst málið?
296 bls.
Bókafélagið
IB

Alan MacDonald
Viltu kynnast Fróða? Hann hefur óteljandi ósiði!
Hann er að springa úr geggjað ógeðslegum
hugmyndum. Í bókinni eru þrjár sjálfstæðar sögur:
Lottóvinningurinn, Bakarabasl og Djöfladúkkan.
Góðar lestrarbækur fyrir 8 ára og eldri
með f ínu letri og góðu línubili.
96 bls.
Rósakot

KIL

Alexander Daníel Hermann Dawidsson

Fróði Sóði

Gunnar Helgason
Myndir: Rán Flygenring
Æsispennandi framhald metsölubókarinnar
Bannað að eyðileggja. Til viðbótar við litríka og
fjöruga fjölskylduna þurfa Alexander og Sóley
nú að glíma við harðsvíraðan eineltispúka og
alvöru glæpamann! Þegar Alexander þarf að
bjarga mannslífum er ADHD-ið reyndar bara
hjálplegt. Eldfjörug saga prýdd fjölda mynda.
203 bls.
Forlagið - Mál og menning

Alan MacDonald
Ef þú ert að leita að vandræðum þá þarftu ekki að
leita lengra - Fróði er mættur með sínar hræðilegu
hugmyndir! Í bókinni eru þrjár sjálfstæðar
sögur: Sýklar, Danskeppnin og Gelgjan.
Góðar lestrarbækur fyrir 8 ára og eldri
með f ínu letri og góðu línubili.
96 bls.
Rósakot

Bannað að ljúga

IB RAF HLB
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Bók 4

KIL

GOR Gormabók  

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

G Sveigjanleg kápa

Barnabækur
Búkolla - tónlistarævintýri

Spæjarastofa Lalla og Maju

Dýraráðgátan

Gunnar Andreas Kristinsson
Myndir: Böðvar Leós
Búkolla er fimmta bókin í ritröð Töfrahurðar
sem byggir á íslenskum þjóðsagnaarfi. Sagan
er hér framsett sem tónlistarævintýri með
skemmtilegri tónlist eftir Gunnar Andreas
Kristinsson. Sögumaður er Huld Óskarsdóttir, en
um hljóðfæraleik sér Caput undir stjórn Guðna
Franzsonar. Geisladiskur fylgir með bókinni.
24 bls.
Töfrahurð
IB

IB

Martin Widmark
Þýð: Æsa Guðrún Bjarnadóttir
Myndir: Helena Willis
Ráðgátubækurnar henta vel fyrir krakka sem vilja æfa
lesturinn því letrið er stórt og setningarnar stuttar. Það
ríkir neyðarástand í gæludýrabúð Víkurbæjar. Dýrin
eru óútskýranlega slöpp en spæjararnir og dýravinirnir
Lalli og Maja trúa því varla að einhver sé að eitra
fyrir þeim! Ríkulega myndskreytt metsölubók.
100 bls.
Forlagið - Mál og menning

Ekki opna þessa bók - þú munt sjá eftir því

Heyrðu Jónsi

Draumastarfið

Andy Lee
Það er fullt af betra efni til að lesa í staðinn fyrir
þessa bók! Lestu frekar bréfin í póstlúgunni,
innihaldslýsinguna á tómatsósuflöskunni í ísskápnum
ykkar og kvittanir úr matvörubúðinni. Allt annað en
þessa bók! Ekki opna bókina – þú munt sjá eftir því!
30 bls.
Óðinsauga útgáfa

Sally Rippin
Í þessari bók ætlar Jónsi að heimsækja
slökkvistöðina - án Binnu! Verður eins
gaman að fara án besta vinar síns?
Bækurnar um Jónsa henta vel fyrir
yngstu lesendurna.
44 bls.
Rósakot

KIL

IB

Eldgos

Orri óstöðvandi

Draumur Möggu Messi

Rán Flygenring
Þegar lúsafaraldur brýst út í skólanum hans
Kaktuss bregður leiðsögumaðurinn mamma
hans á það ráð að taka hann með sér í vinnuna.
Kaktusi þykir íslensk náttúra ekki jafn svakalega
spennandi og hinum rútufarþegunum en hann
skiptir snögglega um skoðun þegar hann rekur
augun í eitthvað rauðglóandi í fjarska ...
72 bls.
Angústúra

Bjarni Fritzson
Loksins færðu að vita hvað Magga var valin í. Ekki
nóg með það heldur ætlar Magga sjálf að segja þér
frá því. Eða alveg þangað til hún lendir í sjúklega
hræðilegum umboðsmönnum og ég þarf að bjarga
málunum. Ég get alls ekki sagt þér meira án þessa að
spilla fyrir lestrinum. En ef þér fannst MÖGGU MESSI
BÓKIN skemmtileg þá áttu eftir að elska þessa.
273 bls.
Út fyrir kassann
IB

IB

Ljósaserían

Spæjarastofa Lalla og Maju

Hilmar Örn Óskarsson
Myndh: Blær Guðmundsdóttir
Hávarður, Maríus og Bartek eru mættir aftur. Það
styttist í jól og holupotvoríurnar hafa ekki gefist
upp. Þeim hefur meira að segja borist andstyggilegur
liðsauki. Og hver er þessi Ófelía? Er hún holupotvoría
í dulargervi? Útsendari þeirra? Eða eitthvað MIKLU
hættulegra? Myndir eftir Blævi Guðmundsdóttur.
96 bls.
Bókabeitan

Martin Widmark
Myndir: Helena Willis
Þýð: Æsa Guðrún Bjarnadóttir
Hörkuspennandi fótboltaleikur Víkurbæjar og
Sólbakka stendur sem hæst þegar verðlaunabikarinn
hverfur skyndilega. Lögreglustjórinn er sveittur í
markinu og á erfitt með að leysa gátuna. Það kemur
því í hlut spæjaranna Lalla og Maju að leggja lævísar
gildrur fyrir þau grunuðu! Skemmtileg saga með
bráðfyndnum litmyndum á hverri opnu.
100 bls.
Forlagið - Mál og menning

Dredfúlíur, flýið!

IB RAF HLB

Fótboltaráðgátan

IB

Frankensleikir

Ljósaserían

Dularfulla hjólahvarfið

Eiríkur Örn Norðdahl
Myndir: Elías Rúni
Þegar Fjólu er sagt að jólasveinarnir séu ekki til
hefst hún strax handa við að afsanna þær fáránlegu
fréttir. Þá kemur óvænt að góðum notum að
stóri bróðir hennar hefur stjórnlausan áhuga á
ófreskjum og veit allt sem hægt er að vita um
skrímsli Frankensteins. Sprenghlægileg jólasaga eftir
verðlaunahöfund sem kemur sífellt á óvart.
96 bls.
Forlagið - Mál og menning

Brynhildur Þórarinsdóttir
Myndh: Elín Elísabet Einarsdóttir
Enn er eitthvað dularfullt á seyði í hverfinu. Reiðhjól
hverfa úr hjólaskýlinu við blokkina sem Katla,
Hildur og Bensi búa í. Krakkarnir taka til sinna ráða
og reyna að komast til botns í málinu. Rannsóknin
tekur óvænta stefnu en skyldi þeim takast að leysa
gátuna, aftur? Myndir eftir Elínu Elísabetu.
80 bls.
Bókabeitan
IB RAF HLB

IB HLB

GOR Gormabók  

SK ÁLDVERK

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  
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Barnabækur

SK ÁLDVERK

Gaddavír og gotterí

Hanni granni dansari

Lilja Magnúsdóttir
Myndh: Ólöf Rún Benediktsdóttir og Sigríður
Ævarsdóttir
Bókin Gaddavír og gotterí segir frá lífi og leikjum
barna í sveit á Íslandi fyrir nokkrum áratugum.
Lífið snýst um búskapinn og dýrin.
Hugarheimur barna er tímalaus og börn nútímans
geta samsamað sig þessum sögum sem fjalla um
vináttu og systkinakærleik, margvíslegar áskoranir og
hvernig þau í sameiningu mæta bæði sorg og gleði.
106 bls.
Lilja Magnúsdóttir

Gunnar Helgason
Sjötta bókin í sagnaflokknum vinsæla um Stellu
og fjölskyldu hennar: mömmu klikk, pabba
prófessor, ömmurnar tvær, bræðurna Sigga og
Palla, og nýfæddu tvíburana. Nú fær Hanni
granni loksins sína sögu og óhætt er að segja að
níski nágranninn, sem er alveg að verða hluti af
fjölskyldunni, komi hér rækilega á óvart.
189 bls.
Forlagið - Mál og menning

KIL RAF HLB

KIL

Gling Gló og regnhlífin

Harry Potter og eldbikarinn

Hrafnhildur Hreinsdóttir
Myndir: Diandra Hwan
Bókaflokkurinn fjallar um Gling Gló sem fer öðru
hvoru til ömmu í pössun og leikur sér þar við
Óbó. Amma er hjátrúarfull og þegar hún grípur til
hjátrúarinnar þá gerist eitthvað í lífi barnanna sem
trúa henni bókstaflega. Önnur bókin segir frá því
þegar börnin spenna upp regnhlíf inni sem boðar
andlát segir amma. Fallegar myndir eru í bókinni.
45 bls.
Gimbill bókasmiðja
IB

J.K. Rowling
Þýð: Helga Haraldsdóttir
Endurútgáfa á fjórðu bók í hinni sígildu
ritröð um Harry Potter.
548 bls.
Bjartur

IB

Gling Gló og spegillinn

Harry Potter og eldbikarinn

Myndskreytt útgáfa
J.K. Rowling
Þýð: Helga Haraldsdóttir
Fjórða bókin í glæsilegri, myndskreyttri
útgáfu á Harry Potter-bókunum.
464 bls.
Bjartur

Hrafnhildur Hreinsdóttir
Myndir: Diandra Hwan
Bókaflokkurinn fjallar um Gling Gló sem fer öðru
hvoru til ömmu í pössun og leikur hún sér þar við
Óbó. Amma er hjátrúarfull og þegar hún grípur til
hjátrúarinnar þá gerist eitthvað í lífi barnanna sem
trúa henni bókstaflega. Fyrsta bókin segir frá því
þegar börnin brjóta spegil og amma segir það boða
sjö ára ógæfu. Fallegar myndir eru í bókinni.
45 bls.
Gimbill bókasmiðja
IB

IB

Heyrðu Jónsi

Sherlock Holmes handa ungum lesendum

Sally Rippin
Í þessari bók er komið að Jónsa að fara heim
með leikfang bekkjarins. Hann hlakkar mikið
til en hvað gæti farið úrskeiðis?
Bækurnar um Jónsa henta vel fyrir
yngstu lesendurna.
44 bls.
Rósakot

Arthur Conan Doyle
Þýð: Steingrímur Steinþórsson
Dularfullt morð er framið í London og lögreglan er
ráðalaus. Besti leynilögreglumaður heims, Sherlock
Holmes, er fenginn til að rannsaka málið. Með
hjálp Watsons læknis flettir hann ofan af málinu
og kemst að því að hefnd, sem á sér dýpri rætur en
nokkurn grunaði, liggur að baki glæpnum.
154 bls.
Skrudda

Góður gestur

Hefndin

KIL

IB

Handbók fyrir ofurhetjur

Sjöundi hluti: Endurheimt
Elias Vahlund
Þýð: Ingunn Snædal
Myndh: Agnes Vahlund
Ef eitthvað virðist ekki í lagi er mjög líklegt að það
sé ekki í lagi. Börnunum sem voru numin á brott
hefur verið skilað og íbúar Rósahæðar geta andað
léttar. En er ekki eitthvað skrítið við endurheimtu
börnin? Af hverju ætli ræningjarnir hafi bara
sleppt þeim? Spennandi ævintýrið heldur áfram!
Einn vinsælasti barnabókaflokkur landsins!
104 bls.
Drápa

IB

14
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GOR Gormabók  

Héragerði

Ævintýri um súkkulaði og kátínu
Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir
Tvíburarnir Inga og Baldur eru alveg að komast
í páskafrí. Framundan sjá þau fyrir sér talsvert
súkkulaðiát og almenna flatmögun en í ljós kemur
að þau eiga að gista hjá ömmu sinni sem er nýflutt
til landsins í hið dularfulla byggðarlag Héragerði.
Bráðskemmtileg, fyndin, litrík og falleg bók um
systkini sem eru jafn ólík og dagur og nótt.
168 bls.
Salka
IB

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

G Sveigjanleg kápa

Barnabækur

SK ÁLDVERK

Ísadóra Nótt fer í skólaferðalag

Bekkurinn minn

Hjólahetjan

Harriet Muncaster
Þýð: Ingunn Snædal
Ísadóra Nótt er sérstök af því að hún er öðruvísi.
Mamma hennar er álfur og pabbi hennar vampíra
og hún er blanda af þessu tvennu. Börnin í
bekknum hennar Ísadóru verða skelkuð þegar þau
heimsækja draugalegan kastala í skólaferðalagi
– hvað ef það eru draugar í kastalanum?
128 bls.
Drápa

Iðunn Arna og Yrsa Þöll Gylfadóttir
Hjólahetjan fjallar um Jón Ingva sem lendir í
vandræðum með hjólalásinn sinn þegar hann fer með
pabba í vinnuna. Feðgarnir þurfa að redda málunum
og lenda í óvæntri eftirför á leiðinni heim.
56 bls.
Bókabeitan

IB

IB

Hundmann og Kattmann

Ísadóra Nótt lendir í vandræðum

Dav Pilkey
Hundmann og Kattmann er nýjasta bók Dav Pilkey
hins vinsæla höfundar bókanna um Kaptein Ofurbrók
sem margir kannast við. Hundmann og Kattmann
er mjög fyndin og hentar sérlega vel aldrinum
7-12 og báðum kynjum. Bækurnar um Hundmann
hafa farið sigurför um heiminn síðustu ár og hafa
nú verið prentaðar yfir 32 milljónir eintaka.
230 bls.
Bókafélagið

Harriet Muncaster
Þýð: Ingunn Snædal
Ísadóra Nótt er sérstök af því að hún er öðruvísi.
Mamma hennar er álfur og pabbi hennar vampíra
og hún er blanda af hvoru tveggja. Ísadóru langar að
fara með Bleiku kanínu í skólann á gæludýradeginum
en stóra frænka hennar, Mírabella, hefur fengið
miklu betri hugmynd – af hverju ekki að fara með
dreka? Hvað gæti mögulega farið úrskeiðis …?
128 bls.
Drápa
SVK

IB

Hva

Roald Dahl bækurnar

Jakob og risastóra ferskjan

David Walliams
Þýð: Guðni Kolbeinsson
Frábærlega fyndin bók eftir hinn vinsæla David
Walliams. Þetta er saga um litla hryllilega stelpu sem
átti allt og vildi bara eitt „hva“. Og þá fóru foreldrarnir
að leita að einu „hva“ handa henni - en finna þau það?
Enn ein snilldarbókin eftir David Walliams.
280 bls.
Bókafélagið

IB

KIL

Hvernig ala á mömmu upp

Jóla - Ekki opna þessa bók

Jean Reagan
Þýð: Guðni Kolbeinsson
Að ala upp glaða og heilbrigða mömmu er gaman...
og mikilvægt. Eruð þið til í að skoða nokkrar
ábendingar? En ein frábær Hvernig... bók.
30 bls.
Bókafélagið

IB

Roald Dahl
Þýð: Sólveig Sif Hreiðarsdóttir
Myndh: Quentin Blake
Jakob og risastóra ferskjan er ný þýðing á sígildu
og vinsælu barnabókinni James and the Giant
Peach eftir Roald Dahl. Ævintýraleg frásögn um
lítinn dreng sem lendir í stórkostlegu ferðalagi
í risastórri ferskju með kónguló, maríuhænu og
fleiri talandi verum sem eru ýmsum hæfileikum
gæddar. Quentin Blake er myndhöfundur.
254 bls.
Kver bókaútgáfa

Andy Lee
Passaðu þig! Ef þú opnar þessa bók þá endar
þú kannski í jólakettinum! Frábær jólaútgáfa
af vinsælu Ekki opna bókunum.
30 bls.
Óðinsauga útgáfa

IB

Ísadóra Nótt fer á ballettsýningu

Harriet Muncaster
Þýð: Ingunn Snædal
Ísadóra Nótt er sérstök af því að hún er öðruvísi.
Mamma hennar er álfur og pabbi hennar
vampíra og hún er blanda af þessu báðu.
Ísadóra elskar ballett, sérstaklega þegar hún er í svarta
ballettpilsinu sínu og hún getur ekki beðið eftir að fara
og sjá alvöru ballettsýningu með bekknum sínum.
128 bls.
Drápa

Þar sem týpurnar
versla er þér óhætt!
www.boksala.is
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Barnabækur

SK ÁLDVERK

Kollhnís

Bekkurinn minn

Jólaleikritið

Arndís Þórarinsdóttir
Álfur er fimleikastrákur úr Kópavogi, frábær
sonur og besti stóri bróðir í heimi. Alveg þangað
til mamma og pabbi fá þá flugu í höfuðið að litli
bróðir hans sé einhverfur og Álfi dettur í hug að
leita uppi Hörpu frænku, fimleikahetjuna sem
fór á Ólympíuleika með skammarlegum árangri
og enginn í fjölskyldunni talar lengur við.
259 bls.
Forlagið - Mál og menning

Yrsa Þöll Gylfadóttir og Iðunn Arna
Jólaleikritið fjallar um Unni Leu og jólaskemmtun
bekkjarins. Unnur Lea skrifar leikrit, leikstýrir
og leikur aðalhlutverkið! Hún er viss um að
þetta verði flottasta leiksýning allra tíma. Bara ef
bekkjarfélagarnir tækju verkefnið alvarlega.
64 bls.
Bókabeitan

IB RAF

IB

Stjáni og stríðnispúkarnir

Lóa og Börkur

Zanna Davidson
Stjáni og Rúna eru orðin mjög spennt því
jólin eru alveg að koma. Stríðnispúkarnir
lenda auðvitað í alls konar vandræðum en
verður hægt að bjarga jólunum?
Bækurnar um Stjána eru spennandi valkostur fyrir
krakka sem eru að ná góðum tökum á lestri.
80 bls.
Rósakot

Kjartan Atli Kjartansson og Bragi Páll Sigurðarson
Sjálfstæð og æsispennandi bók í seríunni vinsælu um
vinina Lóu og Börk. Nú fara þau til Bandaríkjanna í
körfuboltabúðir en fyrr en varir fer af stað mögnuð
atburðarás. Það er erfitt að fóta sig í hættulegum
heimi þar sem fólk leynir á sér og ýmislegt getur
gerst. Bók hlaðin rafmagnaðri spennu. Þvílík
troðsla frá Kjartani Atla og Braga Páli!
176 bls.
Sögur útgáfa

Jólapúkar

IB

Langskot í lífsháska

IB

Jólasveinarnir í Esjunni

Lavander litli frá Lyosborg

Guðjón Ingi Eiríksson og Lárus Haukur Jónsson
Myndh: Haraldur Pétursson
Lalli er nýkominn úr erfiðum fótboltaleik og
nennir ekki að fara með foreldrum sínum og Dísu
systur sinni á Esjuna að honum loknum. Hann er
dauðþreyttur en fer þó samt og sér sko ekki eftir
því þar sem óvænt ævintýri bíður hans.
96 bls.
Bókaútgáfan Hólar

IB

Jón Páll Björnsson
Hann Lavander litli lendir í rosalegum hremmingum,
uppi á húsþökum, ofan í skolpræsum og á skuggalegum
götum borgarinnar. Hann á í höggi við heimskar
löggur, illilega glæpamenn, vampírur, galdrakarla og
margt annað sem býr í ævintýraborginni Lyos.
209 bls.
Óðinsauga útgáfa

IB

Jón Oddur og Jón Bjarni – allar sögurnar

Binna B Bjarna og Heyrðu Jónsi

Lestrarkeppnin

Guðrún Helgadóttir
Myndir: Anna Cynthia Leplar
Tvíburarnir Jón Oddur og Jón Bjarni eru í meira
lagi uppátektasamir. Þeim dettur ýmislegt sniðugt
í hug en fá oftast skammir fyrir – jafnvel þegar
þeir ætla bara að gleðja fólk, berjast gegn óréttlæti
eða segja sannleikann! Sögurnar um þá bræður
hafa nú glatt lesendur í nærri fimmtíu ár. Hér
koma þær allar út í vandaðri stórbók.
258 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell
IB

Sally Rippin
Binna og Jónsi eru bestu vinir. Þau
vilja gera allt saman.
Í þessari bók taka allir nemendur skólans
þátt í lestrarkeppni. Hvað eiga Jónsi og Binna
til bragðs að taka þegar þau þurfa að sætta
sig við ókunnuga lestrarfélaga?
Bækurnar Binna B Bjarna og Heyrðu Jónsi
henta vel fyrir yngstu lesendurna.
68 bls.
Rósakot
KIL

Kennarinn sem fuðraði upp

Einkaspæjarastofa Suðurgötusystranna

Leyndardómurinn um stóra sjóbirtinginn

Bergrún Íris Sævarsdóttir
Krakkarnir í BÖ-bekknum eru að jafna sig á öllu sem
dunið hefur yfir undanfarið og Engilbert kennari
var sem betur fer blásaklaus. Vinskapur Óla Steins
og Axels er traustur og ekkert getur komið upp á
milli þeirra ... eða hvað? Óvænt afbrýðisemi skýtur
upp kollinum og lífshætta steðjar að krökkunum
sem þurfa að glíma við leyndarmál og svik.
Bókabeitan

IB RAF HLB

16

IB
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HSP Harðspjalda bók  

Anna Cabeza
Myndh: Toni Batllori
Þýð: Ásmundur Helgason
Eftir að hafa tekist að leysa sitt fyrsta mál, ráðgátuna
um yfirgefna hundakúkinn, er Einkaspæjarastofa
Suðurgötusystranna nú orðin að veruleika. Strax
á fyrsta degi stofunnar fá þær Karólína, Rósalína
og Abelína sitt fyrsta mál í hendurnar: Í nokkra
daga hefur legið við slagsmálum á markaðnum.
Númeramiðakerfið er bilað og allir fá sama númerið!
96 bls.
Drápa
HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

G Sveigjanleg kápa

Barnabækur
Marísól og sjóflugvélin

Vinkonur

Leyndarmál Emmu

IB RAF HLB

Sara Ejersbo
Þýð: Ingibjörg Valsdóttir
Emma er byrjuð í nýjum bekk. Það er frábært
tækifæri til að koma sér út úr hlutverki stilltu
stelpunnar. Emma uppgötvar að samkeppnin um
athyglina í bekknum er mikil. Þess vegna segir
hún eina litla hvíta lygi. Lygin vex og allt í einu er
allur skólinn að tala um Emmu. Hún verður að
gera eitthvað áður en hún verður afhjúpuð.
136 bls.
Bókabeitan

Hafliði Sævarsson
Myndir: Hafliði Sævarsson og Ýmir H. Garcia
Marísól lendir í ævintýralegum aðstæðum
og oft munar mjóu á því hvort hyldýpið hafi
yfirhöndina eða hún sigri náttúruöflin.
124 bls.
LEÓ Bókaútgáfa

IB

Leyndarmál Lindu 9

IB

Roald Dahl bækurnar

Sögur af ekki-svo-mikilli dramadrottningu
Rachel Renée Russell
Þýð: Helgi Jónsson
Hvað gerist þegar versta óvinkonan stelur dagbókinni
þinni? Leyndarmál Lindu eru nefnilega ótal
mörg og fer þeim fjölgandi með hverri bókinni.
Bækurnar um Lindu hafa slegið í gegn og setið
á metsölulistum víða um heim um árabil.
Fyndar og fjörlegar teikningarnar á hverri
síðu og léttleikandi textinn gera lesmálið
aðgengilegt og skemmtilegt.
344 bls.
Sögur útgáfa

Matthildur

KIL

Sérútgáfa - takmarkað upplag
Roald Dahl
Þýð: Sólveig Sif Hreiðarsdóttir
Myndh: Quentin Blake
Hér er á ferðinni dásemdarbókin Matthildur eftir
hinn ástæla rithöfund Roald Dahl. Þessi sérútgáfa er
tengd aðlögun Netflix á söngleiknum Matthildi sem
hefur fengið frábærar umsagnir gagnrýnenda eftir
forsýningar. Bókin er gefin út í takmörkuðu upplagi.
232 bls.
Kver bókaútgáfa

Með vindinum liggur leiðin heim

Binna B Bjarna

Litli fuglinn

Auður Þórhallsdóttir
Myndh: Auður Þórhallsdóttir
Töfrar lífsins gerast í lítilli vík í norðri þegar
andarungar skríða úr eggjum. Einn unginn
gleymir sér yfir undrum veraldar og týnist.
Gamall lífsreyndur hundur finnur ungann
og með þeim tekst einstök vinátta.
46 bls.
Skriða bókaútgáfa

Sally Rippin
Í þessari bók finnur Binna lítinn fuglsunga. Getur
hún tekið hann að sér og hugsað um hann?
Bækurnar um Binnu B henta vel
fyrir yngstu lesendurna.
44 bls.
Rósakot

KIL

IB

Fyrsta bók

Dagbók Kidda klaufa 16

Louie Stowell
Þýð: Sólveig Sif Hreiðarsdóttir
Myndh: Louie Stowell
Loki er mikill prakkari en nú hefur hann gengið of
langt! Óðinn sendir hann til jarðar sem 11 ára dreng
sem þarf að læra að verða almennilegur – eða eyða
eilífðinni með eitursnákum! Töfradagbók sem Loki
þarf að halda byrjar í -3000 dyggðastigum en til að
komast aftur heim í Ásgarð þarf hann að ná +3000
dyggðastigum! Getur Loki hætt að stríða?
240 bls.
Kver bókaútgáfa

Jeff Kinney
Þýð: Helgi Jónsson
Nú ætlar hann Kiddi klaufi að verða við ósk mömmu
sinnar, sem gefst aldrei upp á því að gefa stráknum
góð ráð, og gerast íþróttahetja. Ekkert mál!
Nema hvað. Kiddi kemst að því að það er
ekki svo auðvelt að verða góður í íþróttum,
hvað þá hetja. Að maður tali nú ekki um
ef þú ætlar að verða MEISTARI!
Ætli það takist hjá Kidda?!
218 bls.
Sögur útgáfa

Loki: leiðarvísir fyrir prakkara

IB

SK ÁLDVERK

Meistarinn

IB

Maía og vinir hennar

Larysa Denysenko
Myndir: Masha Foya
Þýð: Magnea J. Matthíasdóttir
Maía er ósköp venjuleg úkraínsk stelpa. Hún er í
fjórða bekk og bekkjarsystkin hennar eru alls konar
og koma úr ólíkum fjölskyldum. En það skiptir ekki
öllu máli hversu margar mömmur eða pabba maður á.
Mestu varðar að virða aðra og láta sér þykja vænt um
þá. Og öll börn eiga skilið að vera umleikin ást.
72 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

Það er töff að lesa bók!
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Barnabækur

SK ÁLDVERK

Miðbæjarrottan

Fyrsta bók

Rumpuskógur

Þetta kemur allt með kalda vatninu
Auður Þórhallsdóttir
Myndh: Auður Þórhallsdóttir
Í þessari annarri bók um Miðbæjarrottuna
Rannveigu kemur ekkert vatn úr krananum einn
morguninn þegar hún vaknar. Hún áttar sig á
hversu dýrmætt það er að hafa hreint rennandi vatn
en þannig hefur það ekki alltaf verið í Reykjavík.
Rannveig fær ömmu Bardúsu með sér í lið til
að komast að því hvað varð um vatnið.
34 bls.
Skriða bókaútgáfa
IB

IB

Sagan af stráknum sem gat breytt sér í ljón,
bjarndýr og snjótittling

Furðufjall 2

Næturfrost

IB RAF HLB

Gunnar Theodór Eggertsson
Myndir: Fífa Finnsdóttir
Önnur bókin í æsispennandi og fallega myndskreyttri
ævintýraseríu fyrir börn og unglinga. Andreas
og föruneyti hans nema land á Hulinseyju og
kynnast álfunum. Íma glímir við nornanámið og
kemst á snoðir um hræðilegt leyndarmál sem
falið er í fjallinu. En skuggahliðar eyjunnar koma
þó fyrst í ljós þegar nóttin skellur á …
299 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

Sigurgeir Jónsson
Myndh: Bjartey Gylfadóttir
Þessi bók fjallar um söguna af stráknum sem
gat breytt sér í ljón, bjarndýr og snjótittling
og ættu jafnt ungir sem aldnir að hafa gaman
af þessu bráðsnjalla ævintýri.
32 bls.
Bókaútgáfan Hólar

IB

Ófreskjan í mýrinni

Sagan af Víólu, Sæsa og illskeyttu norninni
Elvíru

Sigrún Eldjárn
Í útjaðri lítils þorps standa tvö hús; annað er blámálað
og fallegt, hitt er bæði grátt og hrörlegt. Einn daginn
kemur fjölskylda í þorpið: pabbi og þrír krakkar sem
vita ekkert um umhverfið eða ófreskjuna í mýrinni.
Hér er komin dularfull og grípandi saga, prýdd fjölda
litmynda, eftir margverðlaunaðan metsöluhöfund.
96 bls.
Forlagið - Mál og menning

IB RAF

Nadia Shireen
Þýð: Sólveig Sif Hreiðarsdóttir
Myndh: Nadia Shireen
Rumpuskógur eftir Nadiu Shireen er hrikalega
fyndin, frumleg og spennandi bók sem lýsir
ótrúlegu ævintýri borgarrefanna og systkinanna
Nönnu og Tedda. Eftir óheppilegt atvik sem tengist
rófunni á Bollu prinsessu neyðast þau til að flýja
til Rumpuskógar þar sem íbúarnir eru margir afar
sérstakir, jafnvel hættulegir. Og spennan magnast!
240 bls.
Kver bókaútgáfa

IB

Steinunn María Halldórsdóttir
Spennandi bók fyrir börn og ungmenni:
Lágvær hvinur um loftið fór
er ellefu nornir flugu í kór.
Sagan af Víólu, Sæsa og illskeyttu norninni
Elvíru gerist utan tíma og rúms. Hér koma
saman furðuverur, nornir, sjávarbúar og
skógarbúar, góðar verur og vondar.
Skór leika stórt hlutverk í sögunni
og týndur töfrasproti.
150 bls.
Espólín forlag

Sálin hans Jóns míns

Léttlestrarbók

Óvinir mínir

Endurs: Huginn Þór Grétarsson
Jón var ekki manna bestur í lifanda lífi. En kerlu hans
þótti vænt um gallagripinn og ákvað að fara sjálf með
sálina hans Jóns til himna. En skyldu þau María Mey
og Jesús vilja veita honum inngöngu í himnaríki?
Þessi bók inniheldur örlítið lengda útgáfu af þjóðsögu
Jóns Árnasonar um Sálina hans Jóns míns.
34 bls.
Óðinsauga útgáfa

Bakteríur og veirur
Huginn Þór Grétarsson
Stuttur texti á hverri blaðsíðu auðveldar börnum lestur
bókarinnar. Að klára að lesa bók fyllir þau sjálfsöryggi
og stolti. Bókin hentar vel til að æfa lestur.
20 bls.
Óðinsauga útgáfa

SVK

IB

Skandar og einhyrningaþjófurinn

Dagbók Kidda klaufa 17

Rokkarinn reddar öllu

Jeff Kinney
Þýð: Helgi Jónsson
Hér er komin sautjánda bókin í þessum vinsælasta
bókaflokki heims, Dagbók Kidda klaufa. Kiddi
klaufi vill verða frægur og ríkur. En hvernig fer
maður að því? Jú, með því að vera í hljómsveit.
Íslenskar þýðingar Helga Jónssonar á bókunum
eru margverðlaunaðar. Kiddi klaufi fær alla
til að lesa, líka þá sem nenna því ekki.
224 bls.
Sögur útgáfa

IB
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A.F. Steadman
Þýð: Ingunn Snædal
Skandar þráir að verða einhyrningsknapi, útvalinn til
þess að tengjast eigin einhyrningi lífstíðarböndum,
þjálfa hann og keppa með honum; verða hetja.
En lífið tekur óvæntari og óhugnanlegri stefnu en
nokkurn getur órað fyrir. Máttugasta einhyrningnum
er rænt og Skandar kemst að leyndarmáli sem
getur haft hræðilegar afleiðingar fyrir alla.
410 bls.
Benedikt bókaútgáfa
IB

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

G Sveigjanleg kápa

Barnabækur
Skólaslit

Svarta kisa tekur prófið

Ævar Þór Benediktsson
Myndir: Ari H.G. Yates
Það er hrekkjavaka. Veggir skólans eru þaktir skrauti
sem vekur hroll og kitlar ótta. Í fjarska ómar ómennskt
öskur. Á gólfinu má sjá hálfan íþróttakennara og
handan við hornið heyrist í uppvakningaher. Hvað
í ósköpunum gerðist? Stórglæsileg bók prýdd
fjölda litmynda sem lesendur tæta í sig.
265 bls.
Forlagið - Mál og menning

Nick Bruel
Þýð: Sigurgeir Orri Sigurgeirsson
Vandræðaleg hegðun Svörtu Kisu varð þess
valdandi að stofnun verklegra inngripa í neyðarleg
dýralæti skar úr um að klaufska hennar risti
of djúpt . Svo djúpt að ei varð unað.
Henni voru settir úrslitakostir. Til að missa
ekki kisuleyfið, varð hún að fara á námskeið
og standast að því loknu hæfnispróf.
144 bls.
Bókafélagið
SVK

IB RAF HLB

Sæskrímsli

Heimur framtíðar

Skrímslin vakna

Ævar Þór Benediktsson
Myndir: Evana Kisa
Þér er boðið um borð í kafbát en hvert viltu sigla og
hvað langar þig að rannsaka? Í þessari bók ræður þú
hvað gerist! Bækur Ævars Þórs þar sem lesandinn
ræður ferðinni njóta mikilla vinsælda. Hér er komin
stutt og litrík saga sem byggist á bókinni Þín eigin
undirdjúp og hentar byrjendum í lestri.
80 bls.
Forlagið - Mál og menning

Eva Rún Þorgeirsdóttir
Myndh: Logi Jes Kristjánsson
Kata er ákveðin í að strjúka að heiman. Við
undirbúning flóttans rekst hún á furðulega
veru og þá breytast öll hennar plön! Skyndilega
er hún lent í hættulegri atburðarás og kynnist
undarlegum heimi sem hún vissi ekki að væri
til. Teikningar eftir Loga Jes Kristjánsson.
168 bls.
Bókabeitan
IB RAF HLB

KIL

Stjarnan í austri

IB

Mæja mey á norðurslóðum
Geirr Lystrup
Myndir: Malgorzata Piotrowska
Þýð: Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson
Falleg jólasaga um Mæju mey og barnið,
byggð á gömlum helgisögnum og ævintýrum,
og gerist í vetrarríki á norðurslóðum. Inn í
söguna fléttast sextán söngljóð, samin við
rússnesk þjóðlög. Geisladiskur fylgir bókinni!
Flytjendur: Aðalsteinn Ásberg, Þorgerður Ása,
Sönghópurinn við Tjörnina og hljómsveit.
47 bls.
Dimma

Sögur fyrir jólin

Eva Rún Þorgeirsdóttir
Myndh: Ninna Þórarinsdóttir
Lesari: Salka Sól Eyfeld
Sögur fyrir jólin er hugljúft og hrífandi
jólaævintýri sem skiptist í 24 kafla sem tilvalið
er að hlusta á fyrir svefninn og kalla fram
kyrrð og ró í aðdraganda jólanna.
H 4:00 klst.
Storytel

RAF HLB

Sögustund með Afa

Ljósaserían

Stúfur fer í sumarfrí

IB

SK ÁLDVERK

Eva Rún Þorgeirsdóttir
Myndh: Blær Guðmundsdóttir
Stúfur er kominn í sumarfrí og lætur sig
dreyma um að fara í ferðalag. Hann verður
himinlifandi þegar Lóa vinkona hans býður
honum að koma með sér til Ítalíu!
Stúfur skemmtir sér konunglega og lendir í
óvæntum ævintýrum í þessu besta sumarfríi lífs
hans. Myndir eftir Blævi Guðmundsdóttur.
80 bls.
Bókabeitan

Örn Árnason
Lesari: Örn Árnason
Örn Árnason rifjar hér upp dásamlega takta sem
Afi allra landsmanna og býður börnunum í notalega
sögustund. Með Afa geta þau slappað af og lært um
allt mögulegt milli himins og jarðar. Börnin fá að
heyra skemmtilegar sögur, jafnt gamlar sem nýjar
og kynnast því hvernig lífið var hér áður fyrr. Það
er alltaf gott að eiga rólega stund með Afa.
H 6:30 klst.
Storytel
HLB

Binna B Bjarna

Sumarhátíðin

Vertu ekki
bókalaus á jólanótt

Sally Rippin
Í þessari bók er sumarhátíð í skólanum og
vinir Binnu ætla í stóra rússíbanann en Binna
er ekki viss um að hún þori að fara með
þeim. Nær Binna að safna kjarki?
Bækurnar um Binnu B henta vel
fyrir yngstu lesendurna.
44 bls.
Rósakot
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Barnabækur

SK ÁLDVERK
Salka

Bekkurinn minn

Bjarni Fritzson
Eftir að við vinirnir náðum að stoppa Benedikt
á ögurstundu breyttist allt til hins betra og lífið
varð æðislegt á ný. Eða allt þar til við urðum
vitni að sturluðustu tæknibyltingu allra tíma og
þurftum að fara aftur í tímann til ársins 1992
og bjarga heiminum enn á ný, sem endaði svo
með svakalegasta körfuboltaleik lífs míns.
240 bls.
Út fyrir kassann

Yrsa Þöll Gylfadóttir og Iðunn Arna
Varúlfurinn fjallar um Leonoru og orðróminn
um varúlfinn í skólanum. Er Héðinn húsvörður
í alvörunni varúlfur sem er læstur inni í
kompu þegar myrkrið skellur á?
Daginn fyrir hrekkjavökuna komast Leonora
og Ragnar til botns í málinu.
64 bls.
Bókabeitan

Tímaflakkið

Varúlfurinn

IB

IB

Trölladans

Vinátta án landamæra

Friðrik Sturluson og Guðmundur Ólafsson
Lesari: Mikael Emil Kaaber, Eyþór Ingi
Gunnlaugsson og Birna Pétursdóttir
Jonni neyðist til að fara með pabba sínum á fund
í gömlum sveitabæ þvert gegn vilja sínum. Á
meðan Jonni bíður eftir að fundurinn klárist ráfar
hann upp í fjallið Tröllahyrnu fyrir ofan bæinn og
festist í gjótu. Sem betur fer kemur Tóta honum til
bjargar en hún reynist vera tröllastelpa sem býr í
Tröllabyggð ásamt öllum hinum tröllunum.
H 2:06 klst.
Storytel
HLB

Erna Marsibil Sveinbjörnsdóttir og Dagný Dís
Jóhannsdóttir
Myndir: Auður Elín Sigurðardóttir
Þrír krakkar hittast á fótboltavellinum við Holtaskóla
í Reykjanesbæ. Einn er hér á heimavelli en hinir frá
Liverpool í Bretlandi og Lyngby í Danmörku. Höfundar
eru Erna M. Sveinbjörnsdóttir sérkennari og Dagný
Dís Jóhannsdóttir sem var í 6. bekk þegar vinna við
bókina hófst. Falleg saga um vináttu óháð uppruna.
48 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur
IB

Umskiptingur

Volcano

Sigrún Eldjárn
Systkinin Sævar og Bella eru í berjamó þegar
Bella hverfur skyndilega og í stað hennar birtist
tröllastrákurinn Steini. Saman hrópa strákarnir á
hjálp og á svipstundu birtast ofurpabbi, Ofur-Sól
og Ofur-Máni til að leysa vandann. En það verður
ekki einfalt! Leikrit eftir þessari spennandi sögu
var sett upp í Þjóðleikhúsinu nú í vor.
64 bls.
Forlagið - Mál og menning

SVK

Rán Flygenring
Einnig á ensku! Þegar lúsafaraldur brýst út í
skólanum hans Kaktuss bregður leiðsögumaðurinn
mamma hans á það ráð að taka hann með sér í
vinnuna. Kaktusi þykir íslensk náttúra ekki jafn
svakalega spennandi og hinum rútufarþegunum
en hann skiptir snögglega um skoðun þegar hann
rekur augun í eitthvað rauðglóandi í fjarska ...
72 bls.
Angústúra

IB

Vala víkingur og hefnd Loka

Vondir gaurar

Þáttur 3
Aaron Blabey
Þýð: Huginn Þór Grétarsson
Hr. Úlfur og vondu, vondu vinir hans öbbuðust upp
á rangan naggrís. Og þessi litli illkvittni loðbolti er
í leit að hefnd. Lifa þeir þetta af? Verða þeir hetjur?
Og hætta þeir að reyna að éta hver annan?
144 bls.
Óðinsauga útgáfa

Kristján Már Gunnarsson
Myndh: Sól Hilmarsdóttir
Loki hyggur á hefndir eftir að Vala plataði hann
og breytti honum í lítið barn. Áður en Vala veit
af er hún komin í vanda í Niflheimi og þarf að
fást við Fenrisúlfinn sjálfan. Hvernig sleppur hún
úr þessu hættulegasta ævintýri til þessa?
40 bls.
Drápa

IB

KIL

Ævintýri Freyju og Frikka

Bókaflokkur
Felix Bergsson
Lesari: Felix Bergsson og Þuríður Blær
Jóhannsdóttir
Freyja og Frikki eru 11 ára systkini, góðir vinir en
býsna ólík: Freyja er fjörugt ólíkindatól en Frikki
er hæglátur bókaormur sem hugsar sitt. Ævintýri
Freyju og Frikka er sannkölluð ævintýraferð um
framandi slóðir fyrir alla fjölskylduna.
H 3:52 klst.
Storytel

Nýsmurð vefverslun
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Atlasinn minn: Heimsmet

Gary Semtrust
Þýð: Guðni Kolbeinsson
Hér geturðu lesið allt um heimsmet jarðarinnar sem
er hvert öðru stórkostlegra. Þessi atlas er troðfullur
af stórkostlegum staðreyndum, myndskreyttum
kortum og glæstum listaverkum og ljósmyndum.
24 bls.
Bókafélagið

Barnabækur

FRÆÐI OG BÆKUR ALMENNS EFNIS
SVK

Aha!

Brandarar, gátur og þrautir 2

Geggjuð blanda
Endurs: Guðjón Ingi Eiríksson
Brandarar, gátur og þrautir er bók fyrir fólk
á öllum aldri og hentar bæði einstaklingum
og hópum hvar og hvenær sem er.
72 bls.
Bókaútgáfan Hólar

Sigyn Blöndal og Sævar Helgi Bragason
Hér bregða Sigyn Blöndal og Sævar Helga Bragason
enn og aftur á leik og velta upp hinum ýmsu
spurningum sem brenna á okkur. Hvert fer eiginlega
kúkurinn? Og er mamma þín kannski geimvera? Í
hljóðseríunni Aha! er gerð tilraun til að svara þessum
og fleiri spurningum. Á leiðinni kemur reyndar
líka margt í ljós sem alls enginn spurði að.
H 3:40 klst.
Storytel

SVK

HLB

Allt um hamingjuna

Brandarar og gátur 6

Hugmyndir og góð ráð fyrir lífið sjálft!
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Hvernig tek ég á áhyggjum? Hvernig get ég verið
betri við mig? Heilinn er stórkostlegur en stundum
þarf hann hjálp til að vera hamingjusamur. Þessi
bók er stútfull af einföldum útskýringum, hvetjandi
dagbókarráðum og fleiru sem mun hjálpa þér að hugsa
vel um heilann þinn, svo heilinn geti hugsað um þig.
48 bls.
Setberg

SVK

Huginn Þór Grétarsson
Nei! Það dugði ekki að gefa út fimm bækur troðfullar
af skemmtilegum bröndurum. Lesendur heimtuðu
aðra bók! Brandarar og gátur 6! Húmor án hafta
fyrir börn á öllum aldri! Öskrandi, grenjandi,
verkjandi hlátur fylgir lestri bókarinnar.
76 bls.
Óðinsauga útgáfa

SVK

Allt um heilsuna

Dundað um jólin

Hugmyndir og góð ráð fyrir lífið sjálft!
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Hvað gerist í líkamanum þegar maður sefur? Af hverju
er gott að stunda æfingar? Hvaða fæðu þarf líkaminn?
Það er gott að vita hvernig á að hugsa vel um líkamann.
Þessi bók er stútfull af skemmtilegum útskýringum,
ráðum og æfingum sem munu hjálpa þér að hugsa vel
um líkamann, svo líkaminn geti hugsað um þig.
48 bls.
Setberg

SVK

Afþreyingarbók
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Þessi frábæra og litríka jólabók er stútfull af þrautum
og dulmáli til að leysa. Leikir, teikniverkefni og ótal
margt annað sem mun stytta biðina eftir jólunum.
64 bls.
Setberg

SVK

Atlasinn minn: Geimurinn

Alexandre Wajnberg
Þýð: Guðni Kolbeinsson
Með hjálp upplýsinga í þessari bók,
fallegra teikninga og magnaðra ljósmynda,
getur þú fræðst um heiminn.
24 bls.
Bókafélagið

Bækurnar heim!
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Dýrin

Gleðiskruddan

sem eru ægileg en líka hlægileg, fyndin og furðuleg,
skondin og skemmtileg en fyrst og fremst forvitnileg!
Vera Illugadóttir og Illugi Jökulsson
Þau eru ægileg, hlægileg, furðuleg og forvitnileg! Dýrin,
eftir feðginin Veru Illugadóttur og Illuga Jökulsson.
Bók stútfull af myndum, fróðleik og skemmtilegum
sögum af dýrunum. Bráðskemmtileg, illvíg og
ófrýnileg. Baneitruð, krúttleg, örsmá og risastór.
Útdauð, ómissandi, ótrúleg og sprenghlægileg!
240 bls.
Sögur útgáfa

Dagbók fyrir börn og ungmenni sem eflir
sjálfsþekkingu og eykur vellíðan
Marit Davíðsdóttir og Yrja Kristinsdóttir
Gleðiskruddan er dagbók fyrir börn á aldrinum
6-15 ára sem byggir á hugmyndafræði jákvæðrar
sálfræði. Kynnt eru gleðiverkfæri sem aðstoða
við að efla sjálfsþekkingu, auka vellíðan og takast
á við verkefni og áskoranir daglegs lífs.
176 bls.
Gleðiskruddan ehf.

SVK

IB

Dýrin okkar

Jörðin okkar

Fræðandi afþreyingarbók
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Þessi dýrmæta pláneta er heimili milljóna
dýra. Loftslagsbreytingar, mengun og aðrar
aðgerðir mannanna hafa áhrif á dýraríkið, en
það er enn von! Í bókinni finnur þú verkefni,
staðreyndir, teiknimyndasögu og límmiða, auk
hvetjandi hugmynda um hvernig þú getur gert
gagn heima hjá þér. Hjálpaðu okkur að bjarga
dýrunum. Sameinuð skiptum við máli.
40 bls.
Setberg

Fræðandi afþreyingarbók
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Þessi dýrmæta pláneta er heimili okkar.
Loftslagsbreytingar, mengun og aðrar aðgerðir
mannanna hafa áhrif á jörðina, en það er enn
von! Í bókinni finnur þú verkefni, staðreyndir,
teiknimyndasögu og límmiða, auk hvetjandi
hugmynda um hvernig þú getur gert gagn heima
hjá þér. Hjálpaðu okkur að bjarga jörðinni.
Sameinuð getum við skipt sköpum.
40 bls.
Setberg

SVK

SVK

Fávitar og fjölbreytileikinn

Leyndardómur varúlfsins

Sólborg Guðbrandsdóttir
Hér er þriðja bókin í hinni lifandi og vinsælu seríu
Sólborgar Guðbrandsdóttur: Fávitar. Nú fjallar hún
um ýmsar hliðar hinseginleikans og fræðir unga
sem aldna á mannamáli um alla liti regnbogans.
Sólborg hefur getið sér afar gott orð sem fyrirlesari
síðastliðin ár og hefur haldið fyrirlestra fyrir
þúsundir barna og unglinga um kynfræðslu.
136 bls.
Sögur útgáfa

SVK

Kristina Ohlson
Þýð: Tinna Ásgeirsdóttir
Í bænum Eldsala loga skógareldar. Eldsvoðarnir
bera þess merki að vera viljaverk einhvers.
Á kvöldin heyrir Herbert hrollvekjandi ýlfur og
sér stórar skepnur sem líkjast hundum bregða
fyrir í skóginum. Skyndilega eru Herbert og
Sallý vinkona hans flækt í ráðgátu sem er mun
ískyggilegri en nokkurn gat grunað.
Munu þau geta bjargað Eldsala?
275 bls.
Ugla
IB

Litla bókin um blæðingar

Fótboltaspurningar 2022

Sigga Dögg
Litla bókin um blæðingar er langt frá því að vera lítil,
hún er yfirgripsmikil og fer vel yfir ólíkar túrvörur,
hvernig þær virka, kosti og galla; algengar spurningar;
tíðahringinn; tíðaverki; hvernig megi leita sér hjálpar og
algengar mýtur. Bókin tekur tillit til allra kynja, horfir
til umhverfissjónarmiða og fagnar fjölbreytileika.
216 bls.
Kúrbítur slf

Guðjón Ingi Eiríksson
Ágæti lesandi!
Þá hefur enn ein Fótboltaspurningabókin skotist
út úr prentvélunum og vonandi fellur hún vel
í kramið eins og hinar fyrri. Hér er víða komið
við, innan knattspyrnunnar, bæði á Íslandi og
erlendis og auðvitað er sérstakur kafli um íslenska
kvennalandsliðið á Evrópumótinu 2022.
79 bls.
Bókaútgáfan Hólar

SVK

IB

Líkaminn

Fimm fræðandi gegnsæjar blaðsíður
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Hefurðu einhvern tímann velt fyrir þér öllu því
stórkostlega sem mannslíkaminn getur gert? Kíktu inn
í mannslíkamann á frábærum gegnsæjum blaðsíðum!
Lærðu um hin ólíku kerfi sem vinna saman til að
halda þér á lífi og uppgötvaðu hvað beinagrindin,
vöðvarnir, líffærin og skynjunin gera. Líkaminn er
stórkostlegur, því skaltu búa þig undir ferðalag.
16 bls.
Setberg

Verslaðu heima
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Reykjavík barnanna

Spæjarastofa Lalla og Maju

Lærðu að reikna

SVK

Þýð: Æsa Guðrún Bjarnadóttir
Myndir: Helena Willis
Fjörlegar þrautabækur fyrir fróðleiksfúsa 5–7
ára krakka sem vilja æfa sig að skrifa tölurnar og
taka fyrstu skrefin í reikningi með aðstoð Lalla
og Maju, spæjaranna frægu úr Ráðgátubókunum.
Leystu þrautirnar, teiknaðu, litaðu og límdu
límmiða. Bækurnar henta sérlega vel í aftursæti,
á stofugólf, eldhúsborð og undir sæng.
24 bls.
Forlagið - Mál og menning

Linda Ólafsdóttir og Margrét Tryggvadóttir
Hér er stiklað á stóru um sögu Reykjavíkur í bók sem er
í senn fróðleiksnáma og listaverk fyrir alla fjölskylduna.
Bókin hlaut Fjöruverðlaunin, var tilnefnd til Íslensku
bókmenntaverðlaunanna og myndlýsingarnar
hlutu Barnabókaverðlaun Reykjavíkur. Eftir
sömu höfunda og Íslandsbók barnanna.
97 bls.
Forlagið - Iðunn

SVK

Spæjarastofa Lalla og Maju

Hæ Sámur

Þýð: Æsa Guðrún Bjarnadóttir
Myndir: Helena Willis
Fjörlegar þrautabækur fyrir fróðleiksfúsa 5–7
ára krakka sem vilja æfa sig að skrifa stafina
og stafsetja einföld orð með aðstoð Lalla og
Maju, spæjaranna frægu úr Ráðgátubókunum.
Leystu þrautirnar, teiknaðu, litaðu og límdu
límmiða. Bækurnar henta sérlega vel í aftursæti,
á stofugólf, eldhúsborð og undir sæng.
24 bls.
Forlagið - Mál og menning

Jenny Landreth
Þýð: Elín G. Ragnarsdóttir
Myndh: Grant Orchard
Þetta er langstærsta límmiðabókin hans Sáms! Ertu
RISA kríli? Auðvitað ertu það! Komdu með okkur
í Krílakot, þar er allt fullt af skemmtilegum RISA
þrautum, leikjum og límmiðum. Ah-voff!
64 bls.
Drápa

Lærðu að skrifa

SVK

Risastóra límmiðabókin

SVK

Mannslíkaminn

IB

FR ÆÐI OG BÆKUR ALMENNS EFNIS

Laddi

Joëlle Jolivet
Myndh: Joëlle Jolivet
Þýð: Sverrir Norland
Ævintýraferð um undraheima mannslíkamans.
Mannslíkaminn er glæsileg bók þar sem
lesendur kynnast ólíkum hlutum líkamans
með því að lyfta upp alls 37 flipum.
Á skýran og skemmtilegan hátt leiðir bókin okkur í
gegnum vöðvana, taugarnar, æðakerfið, beinagrindina,
meltingarkerfið, heilann, meðgönguna …
Bók handa forvitnu fólki á öllum aldri.
16 bls.
AM forlag

Snjókorn falla

IB

– skemmtilegustu jólalögin
Jón Ólafsson
Myndh: Úlfur Logason
Þjóðargersemin Laddi syngur hér öll skemmtilegustu
jólalögin ásamt gömlum heimilisvinum við undirleik
Jóns Ólafssonar. Eiríkur Fjalar, Dengsi, Skrámur,
Elsa Lund og Skúli rafvirki koma öll við sögu og við
syngjum með. Kynslóðirnar eru hér sameinaðar undir
jólatrénu og hinn sanni jólaandi færist yfir stofuna.
Ýttu á takkann, veldu lag og syngdu með.
52 bls.
Sögur útgáfa

Hó,hó,hó!
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Barnabækur

FR ÆÐI OG BÆKUR ALMENNS EFNIS

Stóra ógeðsbókin um prump

Friðrik Dór, Hildur Vala og KK

Sofðu rótt

– hugljúfar vögguvísur
Jón Ólafsson
Myndh: Úlfur Logason
Í Sofðu rótt færa söngfuglarnir KK, Friðrik Dór og
Hildur Vala okkur fimmtán gullfalleg vögguljóð við
undirleik Jóns Ólafssonar, sem ljúft er að líða með
syngjandi inn í heim draumanna. Öll eiga lögin
það sammerkt að hafa öðlast einstakan sess meðal
þjóðarinnar og börnin elska að syngja með. Lögin
í bókinni er einnig hægt að spila án söngs.
52 bls.
Sögur útgáfa

IB

Þýð: Svanhildur Sif Halldórsdóttir
Myndskreytt handbók um vísindin, söguna og listina á
bak við prump. Hversu mikið veistu í raun um prump?
Hvað gerist þegar geimfarar prumpa? Af hverju geta
kafarar ekki prumpað? Af hvaða mat fretarðu mest?
134 bls.
Óðinsauga útgáfa

KIL

Spurningabókin 2022

Sumarþrautabók Stúfs

Spennandi spurningakeppni fyrir alla fjölskylduna
Guðjón Ingi Eiríksson
Hér er enn ein spurningabókin úr smiðju
Bókaútgáfunnar Hóla en hún er sú tuttugasta
og þriðja í þessum bókaflokki, sem skartað
hefur einni bók árlega frá 1999 að einu ári
undanskyldu. Þessar bækur hafa allar notið mikilla
vinsælda, eins og spurningaleikir almennt gera
og vafalítið verður svo um ókomna tíð.
79 bls.
Bókaútgáfan Hólar
SVK

Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir
Í bókinni Stúfur fer í sumarfrí fer jólasveinninn Stúfur
til Ítalíu með Lóu vinkonu sinni. Hann skemmtir
sér konunglega og lendir í nokkrum óvæntum
ævintýrum. Í þessari bók eru þrautir og myndir til
að lita sem tengjast sumarfríinu hans Stúfs. Þetta er
tilvalin bók til að taka með í þitt eigið sumarfrí!
40 bls.
Bókabeitan

SVK

Stafróf fuglanna

Tré

Fimm fræðandi gegnsæjar blaðsíður
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Hefurðu einhvern tímann velt fyrir þér öllu því
stórkostlega sem tré geta gert? Skoðaðu það nánar
í gegnum árstíðirnar á þessum frábæru gegnsæju
blaðsíðum! Sjáðu hvernig samvinna ólíkra hluta
trés hjálpar því að vaxa og uppgötvaðu með
hvaða hætti tré eru góð fyrir menn og dýr. Búðu
þig undir ferðalag, því tré eru stórkostleg.
16 bls.
Setberg

Árni Árnason Hafstað
Stafróf fuglanna er ætlað börnum sem eru farin að
sýna stöfum og orðum áhuga. Jafnframt er kverinu
ætlað að kynna börnum algenga fugla sem halda sig í
náttúru Íslands, ýmist allt árið eða að sumarlagi.
74 bls.
Bókaútgáfan Hólar

IB

HSP

Sterkast, snjallast, banvænast …

Vísindalæsi

Umhverfið

Skemmtileg flipabók fyrir forvitna krakka
Þýð: Kolbeinn Þorsteinsson
Veist þú … Hvar sterkasti stormurinn geisaði?
Hvort dýranna er gáfaðra – kráka eða kolkrabbi?
Hver er banvænasta planta í heiminum? Lyftu
flipunum til að kanna heitustu stjörnu alheimsins,
kynnast háværasta eldgosinu, svipta hulunni af verst
lyktandi dýri sem til er og ótal mörgu öðru.
15 bls.
Setberg

IB

Sævar Helgi Bragason
Myndir: Elías Rúni
Mannkynið hefur breytt umhverfinu meira en
nokkur önnur dýrategund. Hér segir af fólki sem
gerði stórar uppgötvanir sem leiddu til lausna í
umhverfismálum og bættu lífið á Jörðinni. Skemmtileg
og hvetjandi léttlestrarbók í nýjum bókaflokki sem
eflir vísindalæsi forvitinna krakka frá sex ára aldri.
Bókin er prýdd fjölmörgum fjörlegum litmyndum.
80 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

IB

Bækurnar heim!
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Teiknimyndasögur

Unglingabækur

Unglingabækur

Teiknimyndasögur

SKÁLDVERK

Afkvæmi óttans

Goðheimar 12

Gegnum eld og vatn

IB

SK ÁLDVERK

Peter Madsen
Þýð: Bjarni Frímann Karlsson
Nú kætast aðdáendur Goðheimabókanna því sú
tólfta er komin út á íslensku í fyrsta sinn. Óðinn
og Loki ferðast til Bjarmalands til að athuga hvers
vegna íbúarnir eru hættir að blóta guðina. Þar
komast þeir í kast við illyrmið Geirröð konung og
jötnameyjar hans, en þegar Þór mætir til bjargar
reynist hann óvænt vera án hamarsins góða.
48 bls.
Forlagið - Iðunn

Kristján Hreinsson
Í ársbyrjun 2022 hitta tvær stelpur og tveir strákar í
10. bekk gamla konu sem segir: „Heimskan er afkvæmi
óttans.“ Og unglingarnir vakna til umhugsunar.
Fáfræðin verður að víkja fyrir trú á mannkynið og
trú á að heimurinn geti orðið betri. Fyrr en varir
eru þau stödd í alþjóðlegri hringiðu sem er hlaðin
spennu og að þeim er ráðist úr öllum áttum …
144 bls.
Skrudda

IB

Gullni hringurinn

Akam, ég og Annika

Stytt útgáfa
Þórunn Rakel Gylfadóttir
Ritstjóri: Rakel Edda Guðmundsdóttir
Stytt útgáfa af bókinni Akam, ég og Annika sem hlaut
Íslensku bókmenntaverðlaunin árið 2021 í flokki barnaog ungmennabóka. Einfalt málfar og orðskýringar til
að koma til móts við fjölbreyttan lesendahóp. Óvænt
og spennandi unglingabók eftir nýjan höfund.
348 bls.
Angústúra

Viktor Ingi Guðmundsson og Brimrún Birta
Guðjónsdóttir
Tröllskessa hefur rænt Sólinni og heldur henni
fanginni innan í Esjunni. Júlía og Ágúst ákveða
að koma til bjargar og þurfa í kjölfarið að ferðast
Gullna hringinn og fá aðstoð Gullfoss, Geysis
og Þingvalla til að bjarga Sólinni úr prísundinni.
Bráðskemmtileg íslensk myndasaga fyrir alla
fjölskylduna. Einnig fáanleg á ensku.
144 bls.
Forlagið - Iðunn
SVK

KIL

Jólasyrpa 2022

Álfheimar

Risinn
Ármann Jakobsson
Soff ía er skyndilega og furðulostin komin í álfaheiminn
Tudati ásamt vinum sínum Konál, Pétri og Dagnýju.
Fyrir þeim liggur að ríkja yfir hinum fullkomna
heimi sem drottningar og konungar. Eini vandinn
er að Soff íu finnst hún varla nógu glæsileg og
frábær til að verða drottning og hún trúir því ekki
að galdrameistarinn Mestiok hafi álit á henni.
208 bls.
Angústúra

Walt Disney
Fjörug lesning sem kemur öllum í hátíðarskap!
256 bls.
Edda útgáfa

IB

IB

Allt er svart í myrkrinu

Elísabet Thoroddsen
Tinna er veðurteppt á sjúkrahúsi í litlum bæ
úti á landi þar sem hún kynnist Dóru, dóttur
yfirlæknisins. Drungalegir atburðir gerast þegar
þær hætta sér inn á lokaða deild á sjúkrahúsinu.
Fúllyndur hjúkrunarfræðingur eltir þær á röndum
og áður en þær vita af eru þær flæktar inn í
atburðarás sem reynist þeim lífshættuleg.
104 bls.
Bókabeitan

Þar sem týpurnar
versla er þér óhætt!
www.boksala.is
IB RAF HLB
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Unglingabækur

SK ÁLDVERK

Heimsendir, hormónar og svo framvegis

Dulstafir

Bronsharpan

Rut Guðnadóttir
Í tíunda bekk hvílir margt á vinkonunum þremur,
Rakel, Millu og Lilju. Það er menntaskólavalið
óyfirstíganlega, hvert þær stefni í lífinu yfirleitt,
já og svo þessar furðuverur sem virðast elta
þær á röndum. Seinasta bókin í hryllilega
fyndnum og æsispennandi þríleik sem lýsir
tilfinningum unglinga af næmi og hlýju.
323 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

Kristín Björg Sigurvinsdóttir
Nýr andstæðingur. Nýir bandamenn. Meiri máttur.
Rúmu ári eftir ævintýrið í hafinu er Elísa
skyndilega stödd í ókunnum heimi. Þar kynnist
hún fjórum ungmennum sem hafa svipaða
krafta og hún. Gæslumenn grunnefnanna hafa
verið kallaðir saman til að bjarga deyjandi
heimi. En tekst þeim ætlunarverk sitt?
344 bls.
Björt bókaútgáfa - Bókabeitan
IB

KIL RAF HLB

IB RAF

Dagbók Drekagyðjunnar

Kafteinn Ísland

Fyrsta íslenska ofurhetjan
Ólíver Þorsteinsson
Árið 2004 markaði endalok hetju. Enginn vissi hver
það var sem fúslega gaf líf sitt svo aðrir gætu þrifist,
þar til rithöfundurinn Fúsi Hjaltason skrifaði bók um
Kaftein Ísland. Afdrifaríkt augnablik færir barnabarni
Fúsa kristal sem sjálf hetjan bar og þegar Móa Líf
tekur við kyndlinum gjörbreytist heimur hennar.
128 bls.
LEÓ Bókaútgáfa

Guðrún Ósk Aðalsteinsdóttir
Myndir: Guðrún Ósk Aðalsteinsdóttir
Ung stúlka að nafni Angelica White lendir í því
einn daginn að dragast inn í annan heim, sem er
fullur af galdraverum. Til að komast heim þarf
hún að finna manneskju sem hvarf fyrir fimmtíu
árum. Þar á meðal finnur hún hálsmen sem
dregur hana í marga alda stríð á milli ætta.
Guðrún Ósk Aðalsteinsdóttir

KIL

IB

Drengurinn með ljáinn

Martröð á netinu

Ævar Þór Benediktsson
Myndir: Sigurjón Líndal Benediktsson
Daginn sem Hallur er hársbreidd frá dauðanum
breytist allt. Dökkklæddi maðurinn birtist og býður
Halli að verða drengurinn með ljáinn. Þessi magnaða
bók er sköpunarverk metsöluhöfundarins Ævars Þórs
og bróður hans, Sigurjóns; hröð og grípandi saga,
prýdd fjölda mynda, sem lætur engan ósnortinn.
384 bls.
Forlagið - Mál og menning
IB RAF

Rakel Þórhallsdóttir
Tinnu finnst fátt skemmtilegra en að spila tölvuleiki
og þegar nýr leikur birtist henni óvænt á skjánum
verður hún þess vegna að prófa! Gamanið tekur
þó enda þegar dularfullir atburðir fara að gerast
og krakkar sem spila leikinn lenda í hinum ýmsu
hremmingum. Tinna og vinir hennar verða að komast
til botns í málinu áður en það verður um seinan.
126 bls.
LEÓ Bókaútgáfa

IB

Gabríel og skrýtna konan

Ofurvættir

Guðni Reynir Þorbjörnsson
Myndir: Sigmar Boði Hallmundsson
Þegar draumfarir Gabríels og vina hans byrja
að blandast saman við hin dulrænu öfl, getur
atburðarásin leitt til ófyrirsjáanlegra afleiðinga.
128 bls.
LEÓ Bókaútgáfa

Ólafur Gunnar Guðlaugsson
Æsispennandi framhald bókarinnar Ljósberi sem
hlaut frábærar viðtökur í fyrra, meðal annars Íslensku
barnabókaverðlaunin. Nú hafa heimsgáttirnar
opnast og ungmennin fjögur þurfa að efla krafta
sína því að hryllingurinn sem flæðir á milli heima
er miklu öflugri en nokkuð sem þau hafa áður
séð. Ævintýrasaga á heimsmælikvarða!
355 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

IB RAF HLB

IB

Hó,hó,hó!
Jólabóka-bókahól!
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Unglingabækur
Órói

SK ÁLDVERK

Skuggabrúin

Krunk hrafnanna
Hrund Hlöðversdóttir
Gömul, stórfurðuleg kona verður á vegi Svandísar
sem flækist inn í spennuþrunginn ævintýraheim álfa,
skuggafólks, kynjaskepna og drauga. Þegar Þráinn,
nýi strákurinn í bekknum, bætist í vinahópinn
kvikna nýjar tilfinningar og ástamálin flækjast.
220 bls.
Bókaútgáfan Hólar

Ingi Markússon
Lesari: Jóhann Sigurðarson, Álfrún Helga
Örnólfsdóttir og Haraldur Ari Stefánsson
Í fjarlægri framtíð, á ísilagðri jörð, hafa allar
stjörnurnar slokknað nema ein; án hennar væri
vetrarmyrkrið algert. Þegar síðasta stjarnan hverfur
verða Dimmbrá og Hnikar viðskila og hrekjast um
heimskautið. Ekki er allt sem sýnist og myrkrið grúfir
yfir. Hvað varð um stjörnuna, hvernig tengist hún
skuggabrúnni — verður hægt að afstýra almyrkva?
400 bls. / H 11:24 klst.
Storytel
KIL RAF HLB

IB

Uppskrift að klikkun

Stína og Stjáni

Ráðgátan um hauslausa ræningjann

Aðalsteinn Stefánsson
Stína og Stjáni eru gamlir skólafélagar. Leiðir
þeirra liggja aftur saman þegar þau leysa mál
fyrir ríka ekkju. Hún býður þeim í þakklætisskyni
stuðning til að stofna einkaspæjarastofu.
Fyrsta mál þeirra er allt hið undarlegasta. Óprúttinn
aðili rænir skartgripaverslanir um hábjartan dag.
En það sem gerir málið allt hið dularfyllsta ...
166 bls.
Óðinsauga útgáfa
IB

IB

SKAM 4. þáttaröð: Sana

Hjartasósa, hafgúuheilar og gvakamóri við
leiðindum
Dita Zipfel
Myndh: Rán Flygenring
Lúsí er 13 ára. Henni leiðist nýi kærasti mömmu
sinnar og dreymir um að flytja til Berlínar. Lúsí
finnst hún detta í lukkupottinn þegar hún sér
auglýst eftir manneskju til að viðra hund hinum
megin í bænum en kemst þó fljótt að því að það
er enginn hundur heldur skrítinn gamall maður í
leit að ritara fyrir dularfulla uppskriftabók.
200 bls.
Angústúra

Verum ástfangin af lífinu – vinnubók

Julie Andem
Þýð: Erla E. Völudóttir
Í þessari bók eru senur sem aldrei voru teknar
upp og samtöl sem voru klippt burt ásamt
athugasemdum og hugleiðingum.
Þetta er handritið að fjórðu þáttaröð Skam,
nákvæmlega eins og það var skrifað.
194 bls.
Ugla

Þorgrímur Þráinsson
Vinnubók sem fylgir eftir hinni vinsælu bók Verum
ástfangin af lífinu. Þorgrímur hvetur ungmenni
landsins til dáða með fjölmörgum verkefnum sem
auka sjálfsþekkingu, aðstoða við að setja markmið og
temja sér dugnað, sjálfsaga og einbeitingu. Allt eru
þetta mikilvæg atriði til að styrkja sjálfsmynd krakka
og löngun þeirra til að standa á eigin fótum.
40 bls.
Forlagið - Mál og menning

SVK

IB

Skotti og sáttmálinn

Vættaveiðar

Jarmalandskrónikan – 2. hluti
Johan Theorin
Þýð: Elín Guðmundsdóttir
Orrustunni um Salajak er lokið en ekki
baráttunni við vættina. Margir hafa flúið
gamla heimili sitt í fjallinu til undirheimanna.
Stríðsmaðurinn Ristin og vættaprinsinn Dhor
hverfa inn í hyldýpi Jarmalands. Á hæla þeirra
er mýgrútur hermanna, riddara og álfa ...
396 bls.
Ugla

Unnur Sveinsdóttir
Hvað er það versta sem 12 ára strákur gæti þurft
að takast á við í lífi sínu? Kannski mannabein
sem eru ekki þar sem þau ættu að vera? Ótrúlega
dularfullan leynikjallara með hryllilegum hættum?
Sex eldri systur? Eða kannski flóðrottur?
255 bls.
Allsherji ehf

SVK

IB

Vertu ekki
bóklaus á jólanótt
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Skáldverk

ÍSLENSK

Á eigin vegum

Kristín Steinsdóttir
Sigþrúður er ekkja og vinnur fyrir sér með blaðburði.
Hún er ein, fólkið hennar er horfið á braut, en djúpt
í sálinni búa draumar um annað líf, annað land.
Þessi vinsæla saga kom fyrst út 2006. Fyrir hana
fékk Kristín Steinsdóttir Fjöruverðlaunin og var
tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs.
Nú hefur leikgerð sögunnar verið sett á svið.
136 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

Skáldverk

ÍSLENSK

KIL

10 dagar

Ástarsaga

(í helvíti)
Magnús Lyngdal Magnússon
Miðaldra endurskoðandi vaknar upp við vondan
draum í fangaklefa á þriðjudagsmorgni. Hvernig lenti
hann þarna inni? Hvað gerði hann? Framdi hann glæp?
Drap hann kannski einhvern? Allt er í þoku.
Fyndin og áleitin saga um sjálfsskoðun og krísu.
148 bls.
Bjartur

KIL RAF

Steinunn Ásmundsdóttir
Franskur ljósmyndari og íslensk stúlka kolfalla
hvort fyrir öðru helgina sem Reagan og Gorbatsjev
funda í Höfða í Reykjavík haustið 1986. Saga um
ofsafengna ást, stórveldaslag, kjarnorkukvíða og
hvernig Reykjavíkurfundurinn breytti heiminum.
Eftir höfund Manneskjusögu. www.yrkir.is.
155 bls. / H 5:30 klst.
Yrkir hugverkaútgáfa

RAF HLB

Aldrei nema vinnukona

Biluð ást

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir
Þuríður Guðmundsdóttir er vinnukona í Skagafirði
og Húnavatnssýslum á síðari hluta 19. aldar.
Þegar hún er á fertugsaldri er fjöldi fólks að flytja
til Ameríku. Það verður til þess að hún ákveður
að slást í hópinn upp á von og óvon. Á leiðinni
gerist ýmislegt sem hana óraði ekki fyrir.
243 bls.
Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir

IB

Sigurjón Magnússon
Nanna er látin – konan sem Jóhann
Máni elskaði. Það var biluð ást.
Hér segir frá harkalegum örlögum manns sem
hafði margt til brunns að bera, var gæddur góðum
gáfum, óvanalegu líkamlegu atgervi og hugdirfsku.
En ástina kunni hann ekki að varast. Mögnuð
bók eftir einn okkar fremsta höfund.
482 bls.
Ormstunga

IB

Andnauð

Blinda

Jón Atli Jónasson
Lesari: Svandís Dóra Einarsdóttir, Vigdís Hrefna
Pálsdóttir og Haraldur Ari Stefánsson
Árið 1990 leggur lögreglumaðurinn Kristján allt
undir til að komast til botns í röð kynferðisbrota.
Þrjátíu árum síðar finnst maður nær dauða en lífi
í íbúð í Hafnarfirði. Munir í íbúðinni flækja mál
lögreglukonunnar Láru. Við tekur æsispennandi
kapphlaup við tímann þar sem Lára getur ekki
treyst neinum, síst af öllu sjálfri sér.
H 7:41 klst.
Storytel
RAF HLB

Ragnheiður Gestsdóttir
Þegar sjónin dofnar og myrkrið færist nær verður
eitt skýrt og augljóst. Glæpsins þarf að hefna. En
hvernig? Sólveig er ósköp venjuleg kona; tæplega
sextug ekkja, móðir og amma. Glæpur sem framinn
var fyrir mörgum árum hefur mótað líf hennar og
fjölskyldunnar, þótt enginn viti af honum nema
hún sjálf. Og hann. Sá sem þarf að deyja.
216 bls.
Björt bókaútgáfa - Bókabeitan

KIL RAF HLB

Auðlesin

Breytt ástand

Adolf Smári Unnarsson
Bráðfyndin og beitt samfélagsádeila sem tekst á
við þær stóru siðferðis- og sjálfsmyndarspurningar
sem þúsaldarkynslóðin stendur frammi fyrir.
Eru góðverk einhvers virði ef ekki er hægt að
stæra sig af þeim á samfélagsmiðlum? Og hvað
gerir „alvöru“ skáld þegar fé og frami bjóðast
fyrir að skrifa froðukennda metsölubók?
235 bls.
Forlagið - Mál og menning

KIL RAF

28

Berglind Ósk
Frumlegar og áleitnar sögur Berglindar draga
upp djarfa mynd af íslenskum samtíma.
Þær ögra lesandanum og sýna að leiðin
frá kyrrlátu reykvísku úthverfi yfir í jaðar
samfélagsins er styttri en flesta grunar.
„Ein sterkasta frumraun sem ég hef komist í.“
– Bergþóra Snæbjörnsdóttir rithöfundur.
158 bls.
Sögur útgáfa

IB
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Skáldverk
Brimhólar

Dansað í friði

Guðni Elísson
Í þessari áhrifaríku ástarsögu segir frá íslenskum
strák og pólskri stelpu sem kynnast í litlu þorpi
úti á landi. Þau ákveða að hittast einu sinni í
viku í sandhólunum á ströndinni og lesa saman
bækur. Yfir öllu ríkir kuldinn í íslenskri náttúru
og hitinn sem finna má í pólskri ljóðlist.
Lesstofan

IB

ÍSLENSK

Elsa Margrét Böðvarsdóttir
Marta er að stíga sín fyrstu skref fjarri
heimahögum og vinum, í Háskóla Íslands.
Vofveiflegur atburður fær hana til að taka
stóra ákvörðun um líf sitt, ákvörðun sem
verður að risavöxnu verkefni og dansinn verður
fyrirferðamikill hluti af hennar framtíð.
206 bls.
LEÓ Bókaútgáfa

KIL

Brotin

Dauðaleit

Jón Atli Jónasson
Grjóthörð glæpasaga eftir margverðlaunað
leikskáld. Unglingsstúlka hverfur í skólaferðalagi á
Þingvöllum. Tvær utangarðslöggur eru settar í málið:
Dóra sem glímir við heilaskaða eftir vinnuslys og
Rado sem er fallinn í ónáð vegna fjölskyldutengsla
við pólska glæpaklíku. En hausinn á Dóru er
óútreiknanlegur og vill bila á ögurstundum.
328 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

IB RAF HLB

Emil Hjörvar Petersen
Lesari: Hjörtur Jóhann Jónsson
Rannsóknarlögreglumaðurinn Halldór rannsakar
hvarf stúlku í undirgöngunum í Hamraborg. Hann
sér strax að málið er mjög líkt hvarfi besta vinar
hans í sömu undirgöngum árið 1994. Vinurinn
fannst aldrei og Halldór uppgötvar tengingu á milli
ungmennanna tveggja. Skuggar fortíðar ásækja hann
og enn á ný sér hann hluti sem aðrir sjá ekki.
224 bls. / H 6:34 klst.
Storytel
IB RAF HLB

Dagatal

Dáin heimsveldi

Sögur á einföldu máli
Karítas Hrundar Pálsdóttir
Dagatal geymir níutíu og eina sögu á einföldu
máli. Í stuttum og aðgengilegum frásögnum
er dregin upp mynd af íslenskum veruleika allt
árið um kring. Dagatal er sjálfstætt framhald af
Árstíðum sem hefur notið mikilla vinsælda. Bókin
nýtist jafnt til kennslu og yndislestrar.
329 bls.
Una útgáfuhús

SVK

Steinar Bragi
Steinar Bragi hefur fyrir löngu fest sig í sessi
sem einn frumlegasti höfundur landsins. Hér fer
hann með lesendur til upphafs 22. aldar þegar
ríkasti hluti mannkyns hefur flúið óbyggilega Jörð
og torkennilegur hlutur birtist á himni. Síðasta
skáldsaga Steinars, Truflunin, var tilnefnd til
Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs.
368 bls.
Forlagið - Mál og menning

IB RAF

Dalurinn

Drepsvart hraun

Margrét S. Höskuldsdóttir
Sif dvelur ein í afskekktum sumarbústað við
ritgerðaskrif. Sem betur fer er æskuvinur hennar
ekki langt undan og jafnvel ferðamaður í vanda veitir
visst öryggi – þar til allt sveipast skyndilega óvissu
og Sif veit ekki lengur hverju er hægt að treysta.
Hér stígur fram nýr spennusagnahöfundur með
grípandi sögu sem engin leið er að leggja frá sér.
320 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

KIL RAF HLB

Lilja Sigurðardóttir
Hröð og fimlega fléttuð spennusaga um dularfull
mál og óhugnanleg áform, fjórða bókin um Áróru
og Daníel. Þegar Áróra fréttir að ókunnugt barn
segist vera systir hennar endurfædd bregður henni
illa enda hefur hún leitað hennar í þrjú ár. Sama dag
fær Daníel undarlegt kveðjubréf frá leigjanda sínum,
dragdrottningunni, og síðan óþægilega heimsókn.
297 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

IB RAF HLB
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Skáldverk

ÍSLENSK

Eden

Getnaður

Auður Ava Ólafsdóttir
Málvísindakona, sérfræðingur í fámennistungumálum,
ákveður að breyta landi þar sem ekkert grær í
Edenslund. Hjá íbúum í nálægu þorpi kviknar óvæntur
áhugi á málvísindum. Á fjörur söguhetju rekur handrit
að ljóðabók fyrrverandi nemanda hennar sem fjallar
um ást ungs karlmanns á eldri konu. Eden fjallar
um mátt orðsins og ábyrgðina sem við berum.
240 bls.
Benedikt bókaútgáfa

Heiða Vigdís Sigfúsdóttir
Getnaður vann samkeppni Forlagsins Nýjar raddir
2022. Hnyttnar og hispurslausar ástarsögur um
þrítuga Reykvíkinga sem fléttast saman á óvæntan
hátt. Djammið dunar en fullorðinspressan fer
sívaxandi – en er tímabært að búa til barnabarn
handa mömmu þegar ekki er einu sinni hægt að
vera sammála um sjónvarpsdagskrána?
149 bls.
Forlagið

KIL RAF HLB

IB

Eitt satt orð

Glaðlega leikur skugginn í sólskininu

Snæbjörn Arngrímsson
Á köldu októbersíðdegi sigla Júlía og Gíó, maður
hennar, saman út í hinn sögufræga Geirshólma
í Hvalfirði vegna verkefnis sem Júlía hefur tekið
að sér. Hún snýr hins vegar þaðan aftur ein síns
liðs. Hvað gerðist í kjölfar þess að hún yfirgaf
manninn sinn á þessu eyðiskeri? Og svo virðist
maðurinn horfinn af yfirborði jarðar.
395 bls.
Bjartur

Steinn Kárason
Drengur vex upp í sjávarþorpi við fjörð sem fóstrar
blómlegar sveitir. Hann sér eitt og annað sem aðrir
skynja ekki. Það reynist honum þungt í skauti.
Ógeðfelldir atburðir gerast í lífi fólksins.
Mannlegur breyskleiki birtist í ýmsum
myndum. Sannleikur þolir ekki dagsljós.
Hlýr blær og glettni ríkja í sögunni
þrátt fyrir skuggalegt baksvið.
238 bls.
Steinn útgáfa

IB RAF

IB

Elsku sólir

Gratíana

Ása Marin
Systurnar Ársól og Sunna þurfa að halda
fyrirvaralaust til Spánar til að hitta móður sína
sem er við dauðans dyr. Æskuvinkona móðurinnar
slæst með í för en í Andalúsíu tekur við atburðarás
sem engin þeirra átti von á. Elsku sólir er
spennandi saga sem fer með lesanda um heillandi
borgir og blómlegar sveitir Andalúsíu.
271 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

KIL RAF

Benný Sif Ísleifsdóttir
Framhald Hansdætra. Framtíðarvonir Gratíönu
eru að engu orðnar eftir árin í Bótarbugt en Evlalía
móðir hennar er óbuguð enn. Með kænsku kemur
hún Gratíönu suður og markar nýja stefnu fyrir þær
Ásdísi litlu. En ekki allar mæður komast frá börnunum
sínum. Áhrifarík og hjartastyrkjandi skáldsaga um
sögupersónur sem lifa áfram með lesandanum.
351 bls.
Forlagið - Mál og menning

IB RAF HLB

Ég var nóttin

Guli kafbáturinn

Reykjavíkursaga
Einar Örn Gunnarsson
Ungur laganemi leigir kjallaraherbergi í stóru
einbýlishúsi í Þingholtunum. Leigusalarnir eru roskin
hjón sem lifa í fortíðinni. Smám saman áttar stúdentinn
sig á að þau eru ekki öll þar sem þau eru séð.
224 bls.
Ormstunga

IB

KIL

Jón Kalman Stefánsson
Miðaldra rithöfundur staddur í almenningsgarði í
London á brýnt erindi við Paul McCartney sem situr
þar undir tré. Fortíðin sækir á hann í líki gamals
Trabants þar sem sitja m.a. faðir hans og Guð með
vodkaflösku, mamma hans og heill kirkjugarður
af dánu fólki. Skáldsaga um listina, dauðann og þó
miklu frekar um lífið, ímyndunaraflið og Bítlana.
336 bls.
Benedikt bókaútgáfa

IB

Gegn gangi leiksins

Gættu þinna handa

- ljóðskáld deyr
Bragi Ólafsson
Sjö ár eru liðin frá því ljóðskáldið Svanur
Bergmundsson losnaði úr klefa sínum á Litla-Hrauni,
eftir að hafa afplánað dóm fyrir manndráp. Hann býr
nú tímabundið í íbúð systur sinnar í Þingholtunum
sem er til sölu. Á fallegum haustdegi bankar ungt
par upp á hjá Svani, og vill skoða íbúðina.
157 bls.
Bjartur

IB RAF

30

Yrsa Sigurðardóttir
Fimm vinir halda til Vestmannaeyja um miðjan
vetur. Tilefnið er sorglegt, jarðarför gamallar
vinkonu, en endurfundirnir eru líka ánægjulegir.
Fljótlega verður þó ljóst að þau eiga óuppgerð
mál úr partíi sem þau héldu sjö árum fyrr á
stúdentagarði og hlaut örlagaríkan endi. Og ekki er
víst að allir eigi afturkvæmt úr þessari ferð.
335 bls.
Veröld

IB RAF
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Skáldverk
Hamingja þessa heims

ÍSLENSK

Húslestur

Riddarasaga
Sigríður Hagalín Björnsdóttir
Sagnfræðiprófessor í útlegð, ásakaður um ósæmilega
framkomu, finnur gamalt handrit sem varpar nýju
ljósi á löngu liðna sögu. Fimmtánda öldin er öldin
sem týndist í Íslandssögunni, þegar þjóðin lenti
skyndilega í hringiðu evrópskra stjórnmála og
viðskiptahagsmuna. Hér stíga helstu persónur hennar
ljóslifandi fram; með Ólöfu ríku í broddi fylkingar.
464 bls.
Benedikt bókaútgáfa

Ritgerðir
Magnús Sigurðsson
Í bókmenntatextum sem leika á mörkum sannleika
og skáldskapar, arfs og umbyltingar, alvöruþunga
og „absúrd kómíkur“, er látið reyna á tjáningargetu
ritgerðaformsins sem skáldlistar. Viðfangsefni
þessara veraldlegu húslestra eru bæði frumleg og
fjölbreytt, en bókin ber keim af fyrri verkum höfundar,
Tregahandbókinni og Íslenskri lestrarbók.
156 bls.
Dimma
SVK

IB

Handritagildran: Bókaþjófurinn kjöldreginn

Hvað er Drottinn að drolla?

Friðgeir Einarsson
Lesari: Friðgeir Einarsson
Síðustu misseri hefur dularfullur aðili valdið usla
í íslenskri bókaútgáfu með glæpsamlegu athæfi.
Hann hefur stolið handritum, hótað útgefendum og
virðist hafa viðkvæmar upplýsingar um einkalíf fólks
í bókmenntageiranum í höndum. Eftir handtöku
FBI á 29 ára Ítala í New York virðist málið leyst, en
ein mikilvæg spurning stendur eftir: Af hverju?
H 4:25 klst.
Storytel

Auður Haralds
Miðaldra bókhaldari vaknar skyndilega upp sem
gjafvaxta ungmey í Englandi á 14. öld. Þar bíða
hennar ýmis vandræði: vafasamar hreinlætisvenjur,
brúðgumar til að bíta af sér og manndrápsplága sem
breiðist út með ógnarhraða. En lífsreynd 20. aldar
kona hefur ýmis ráð undir rifjum. Bleksvartur og
beittur Auðarhúmor eins og hann gerist bestur.
270 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

KIL RAF HLB

HLB

Heildarsafn ritverka Sjóns

Jarðsetning

Sjón
Með einstöku hugmyndaflugi, víðtækri þekkingu og
magnaðri stílgáfu hefur Sjón auðgað bókmenntirnar
og vakið athygli víða. Hér koma út í einu lagi öll
ritverk hans frá 1978 til 2022, þrettán ljóðabækur
og tíu skáldsögur. Í hverri bók er eftirmáli eftir
fræðimann eða rithöfund; greiningar, skýringar og
túlkanir. Verkin koma einnig út sem hljóðbækur
2292 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

KIL

Anna María Bogadóttir
„Við sýnum teikningar og módel af nýjum byggingum
og skálum fyrir því þegar þær rísa. Við leggjum
hornsteina og höldum reisugilli. Niðurrif og
jarðsetning bygginga fer hins vegar iðulega fram í
kyrrþey." Með hversdagslíf borgarinnar í bakgrunni
fléttar höfundurinn frásögn af lífi og dauða byggingar
saman við sögu hugmynda og sína eigin sögu.
308 bls.
Angústúra

KIL

Eilífs saga

Heitt hjarta og illt

Eiríkur P. Jörundsson
Á tímum galdraofsókna vestur á fjörðum fæðist
drengurinn Eilífur. Svartir hamrar tala til hans og
innra með honum búa kraftar sem hann óttast.
Vályndar návættir og huldir heimar eru nærri. Eilífs
bíða þolraunir þegar hann uppgötvar mátt sinn og
uppruna. Sagan fléttar saman raunverulega atburði og
einstaklinga við skáldaðar persónur og þjóðsögur.
463 bls.
LEÓ Bókaútgáfa
IB

Hungur

Stefán Máni
Lögreglan í Reykjavík fær tilkynningu um dularfullt
mannshvarf. Ungur maður frá Vestfjörðum sem
ætlaði að tjalda í borgarlandinu er horfinn sporlaust.
Nokkru síðar er tilkynnt um hrottalegt morð um
hábjartan dag á heimili í nágrenni Elliðaárdals. Hörður
Grímsson telur að málin tengist og að hryllingnum
sé ekki lokið. Hið illa er komið á kreik.
304 bls.
Sögur útgáfa

IB
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Skáldverk

ÍSLENSK

Játning

Ljósagangur

Ólafur Jóhann Ólafsson
Tveir íslenskir námsmenn, Elísabet og Benedikt,
kynnast í Leipzig skömmu fyrir hrun múrsins. Þau
fella hugi saman en líf þeirra tekur óvænta stefnu
þegar yfirvöld fara að sýna þeim áhuga. Áratugum
síðar neyðist Elísabet skyndilega til að minnast þessara
löngu liðnu daga sem hún vill síst af öllu rifja upp.
390 bls.
Veröld

IB RAF

Dagur Hjartarson
Við Hringbraut fer að heyrast undarlegur niður
og smám saman fjölgar dularfullum fyrirbrigðum.
Vísindamenn standa á gati. Hlutabréfamarkaðurinn
tekur dýfu. Ljóðabækur yfirtaka metsölulistana. Kettir
hverfa unnvörpum. Og ástin blómstrar hjá ungu
pari í Hlíðunum. Þegar eðlisfræðin og ljóðið mætast
verður til Ljósagangur, skáldsaga engri lík.
Forlagið - JPV útgáfa

IB RAF

Kákasusgerillinn

Lok lok og læs

Jónas Reynir Gunnarsson
Bára er hugfangin af öllu sem fólk notar til að breyta
líðan sinni. Í grúski rekst hún á Eirík Mendez,
áhugaljósmyndara sem lést ungur að árum en
tengdist vafasömum tilraunum með ofskynjunarlyf.
Jónas Reynir hefur vakið mikla athygli fyrir sögur
sínar og var sú síðasta, Dauði skógar, tilnefnd
til Íslensku bókmenntaverðlaunanna.
233 bls.
Forlagið - Mál og menning

IB RAF HLB

Yrsa Sigurðardóttir
Kiljuútgáfa af þessari vinsælu bók. Á köldu
vetrarsíðdegi fer nágranni að huga að auðugri
fjölskyldu í Hvalfjarðarsveit sem ekki hefur svarað
skilaboðum. Við honum blasir skelfileg aðkoma.
Hvað gerðist hjá þessum nýju ábúendum?
413 bls.
Veröld

KIL RAF

Kyrrþey

Lungu

Arnaldur Indriðason
Vægðarlaus glæpasaga um þrúgandi þögn og heitar
tilfinningar. Í fórum látins manns finnur ekkja hans
lúna skammbyssu sem reynist vera morðvopn úr
gömlu og óupplýstu máli. Forvitnin grípur Konráð,
fyrrverandi lögreglumann, vegna sams konar vopns
sem faðir hans átti og leiðir hann á vit fortíðar. Og
úr djúpi tímans birtist fleira en hann óraði fyrir.
283 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

IB RAF HLB

Pedro Gunnlaugur Garcia
Fjölskrúðug skáldsaga sem teygir anga sína vítt
og breitt um 20. öldina. Jóhanna tekur upp af
rælni ættarsöguna sem faðir hennar skrifaði.
Þar fléttast saman sögur af brostnum draumum,
töfrum og forboðnum ástum – sem smám saman
draga fram í dagsljósið leyndarmál sem legið
hefur í þagnargildi í heila mannsævi.
391 bls.
Bjartur

KIL RAF

Leyniviðauki 4

Mannsmyndin

Óskar Magnússon
Þriðja bókin um Stefán Bjarnason verjanda sem er
hörkutól í dómsal en eins og leir í höndum fagurra
fljóða. Hrottalegt morð er framið í bandarísku
herstöðinni á Miðnesheiði og Íslendingur er
grunaður um verknaðinn. Það flækir stöðuna mjög
að Bandaríkjamenn krefjast þess að fá forræði
málsins og hóta brottflutningi Varnarliðsins.
322 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

KIL RAF HLB

Guðrún Guðlaugsdóttir
Bláleitur litur á líki verður Ölmu Jónsdóttur
blaðamanni að rannsóknarefni. Hún er að þreifa
sig áfram á nýjum slóðum, taka hlaðvarpsviðtal.
Dulrænar sýnir viðmælanda hennar vekja
óhug og einnig bernskuár hans og fortíð þar
sem undarleg dauðsföll koma við sögu.
229 bls.
GPA

KIL

Lindarbrandur

Merking

Hjálmar Þór Jensen
Lindarbrandurinn hefur staðið fastur í svörtum
steini svo árþúsundum skiptir. Þegar sverðið hverfur
svo með dularfullum hætti bendir allt til þess að
Malena hafi tekið það...en hvar er hún?
Amma hennar Rúna og málaliðinn Hervar hefja
leit að henni - því hver ætti annars að gera það?
Bókasamlagið

IB

Fríða Ísberg
Þjóðin er klofin í afstöðu sinni til samkenndarprófsins,
byltingarkenndrar tækni sem spáð getur fyrir
um andfélagslega hegðun. Framundan er þjóðaratkvæðagreiðsla um málið sem snertir líf persónanna
með ólíkum hætti. Merking er fyrsta skáldsaga
eins eftirtektarverðasta höfundar landsins og
hlaut frábærar viðtökur þegar hún kom út.
266 bls.
Forlagið - Mál og menning

IB
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Skáldverk
Meydómur

ÍSLENSK

Opið haf

Hlín Agnarsdóttir
Fullorðin dóttir skrifar látnum föður sínum bréf
sem jafnframt er bréf til ungu meyjarinnar sem
hún eitt sinn var. Meydómur er saga af leiðinni sem
hún fetar frá sakleysi bernskunnar til uppreisnar
unglingsáranna þegar meydómi hennar lýkur.
184 bls.
Ormstunga

Einar Kárason
Mögnuð frásögn um ótrúlega mannraun. Fiskibát
hvolfir úti á opnu hafi í vetrarmyrkri og brátt er
aðeins einn sjómannanna eftir ofansjávar. Einn maður
andspænis algeru ofurefli, bjargarlaus á óravíðu
hafi. Í örvæntingu syndir hann af stað … Einar
Kárason segir hér frá bráðum lífsháska og sterkum
lífsvilja, og byggir verkið á sönnum atburði.
124 bls.
Forlagið - Mál og menning

IB RAF HLB

KIL

Millibilsmaður

Óvissa

Hermann Stefánsson
Heimildaskáldsaga frá fyrstu árum 20. aldar.
Læknishjón eru nýflutt að norðan. Í Reykjavík geisar
mikið fár yfir hinni nýju stefnu, spíritismanum. Bærinn
er klofinn, jafnt í afstöðu sinni til sjálfstæðismála
sem spíritisma, þar sem vísindi og trú eiga að
fallast í faðma. Læknirinn er krafinn svara um
hin dularfullu fyrirbrigði á miðilsfundum.
312 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

KIL

Anna Ólafsdóttir Björnsson
Horfinn eiginmaður, kafbátaumferð í Reykjavíkurhöfn
að næturþeli og ímyndunarveikur unglingur. Allt
eru þetta óvæntar hliðar á nýju máli sem vinirnir
Linda Lilja og Gabríel sogast inn í. Hörkuspennandi
bók þar sem gullleit, njósnir og glæpir koma
við sögu. Sjálfstætt framhald Mannavillt sem
kom út 2021 og hlaut góða dóma.
248 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

KIL

Morðið í Naphorni

Reimleikar

Ásgeir Hvítaskáld
Átakanleg saga um morðið í Naphorni og
síðustu aftökuna á Austurlandi 1786. Skáldsaga
byggð á sannsögulegum atburðum.
195 bls.
Frjálst orð ehf

Ármann Jakobsson
Ungur maður finnst kyrktur í Heiðmörk með rúmal,
klút sem indverskir atvinnumorðingjar notuðu
fyrr á öldum. Reimleikar er fimmta glæpasaga
Ármanns Jakobssonar um rannsóknarlögreglurnar
Kristínu, Bjarna og þeirra lið, sem notið
hafa mikilla og vaxandi vinsælda.
311 bls.
Bjartur

KIL RAF

KIL

Morðið í Öskjuhlíð

Reykjavík

Stella Blómkvist
Þrettánda bókin um Stellu Blómkvist gerist árið
1995. Stella er nýútskrifuð og fæst við dularfullt hvarf
rannsóknarblaðamanns. Málið snýst upp í snúna
morðgátu sem teygir anga sína víða og við sögu koma
valdamiklir aðilar sem svífast einskis. Stella er söm við
sig, kjaftfor og úrræðagóð og berst fyrir lítilmagnann,
vopnuð innsæi og spakmælum mömmu.
252 bls.
Forlagið - Mál og menning

KIL RAF

Ragnar Jónasson og Katrín Jakobsdóttir
Í ágúst 1956 hverfur ung stúlka, Lára Marteinsdóttir,
úr vist í Viðey og eftir það spyrst ekkert til hennar.
Áratugum saman hvílir mál Láru þungt á íslensku
þjóðinni og engin skýring kemur fram á hvarfi
hennar. Í ágúst 1986 fer ungur blaðamaður að
grafast fyrir um þetta dularfulla mannshvarf
– með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.
349 bls.
Veröld

IB RAF

Og svo kom vorið

Smásögur
Guðjón Baldursson
Sprengitilræði í Hvalfirði, kveflæknandi hrútspungar,
læknar með gálgahúmor, Nóbelsskáldið – í
þessu smásagnasafni raðast saman sögur af
hversdagslegu en óvenjulegu fólki og aðstæðum
sem það kann að rata í. Sumt er fyndið, annað
grátbroslegt. Smásagnasafnið Og svo kom vorið er
fyrsta bók læknisins Guðjóns Baldurssonar.
Bókaútgáfan Sæmundur

Það er töff að lesa bók!
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Skáldverk

ÍSLENSK

Riddarar hringstigans

Skerið

Einar Már Guðmundsson
Eftirminnileg verðlaunabók sem markaði tímamót í
íslenskri sagnagerð þegar hún kom fyrst út 1982. Þetta
er sígild þroskasaga um viðburðaríka æsku, sögð af
barnslegri einlægni drengs en alvitur sögumaður býr
yfir visku og yfirsýn. Frásagnarhátturinn er óvenjulegur,
orðfærið einstakt og hugarflugið ómótstæðilegt.
Halldór Guðmundsson ritar eftirmála.
211 bls.
Forlagið

KIL

Áslaug Torfadóttir og Ragnar Egilsson
Lesari: Haraldur Ari Stefánsson
Ási vaknar einn og yfirgefinn á hótelherbergi á Tene
eftir fyllerí. Hann er rólegur í fyrstu en gamanið
er fljótt að kárna. Pési vinur hans er horfinn og
Ási er fastur á eyjunni, sem á sér dularfulla fortíð.
Fljótt kemst hann að því að hann er í mikilli
hættu. Skerið er hljóðsería í sex hlutum þar sem
hljóðbókarformið er tekið á næsta stig.
H 5:02 klst.
Storytel
HLB

Saknaðarilmur

Snarkið í stjörnunum

Elísabet Jökulsdóttir
Þegar fullorðin dóttir missir móður sína skríða
áföllin upp úr gröfum sínum og veröldin fyllist
saknaðarilmi. Hér veltir Elísabet steinum og
strýkur lesandanum móðurlega um kinn, og heldur
óþreytandi áfram leit sinni að ást, friði og sátt.
Nístandi falleg saga eftir höfund Aprílsólarkulda
sem fékk Íslensku bókmenntaverðlaunin.
138 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

IB RAF

Jón Kalman Stefánsson
Ættarsaga og blíðleg minningabók sjö ára drengs
í Reykjavík um 1970. Við fylgjumst með lífi hans í
kjölfar móðurmissis, samskiptum við föður og vini og
hrekkjusvín og þöglu stjúpuna sem birtist einn dag.
Saman við söguna tvinnast brot úr lífi ólíkra kynslóða
í gleði og sorg. Saga um ástina í ýmsum myndum.
Fimmta skáldsaga höfundar, frá árinu 2003.
216 bls.
Benedikt bókaútgáfa

KIL RAF

Sápufuglinn

Sorprit og fleiri sögur

María Elísabet Bragadóttir
Sápufuglinn hefur að geyma þrjár sögur um losta og
valdadýnamík í samböndum, flókna kynverund og
arfgengan hæfileika til að ferðast um í tíma. María
Elísabet Bragadóttir sló eftirminnilega í gegn með
sinni fyrstu bók Herbergi í öðrum heimi. Sápufuglinn
kemur róti á huga lesanda með djúpu innsæi höfundar,
óbeisluðu hugmyndaflugi og beittum húmor.
104 bls.
Una útgáfuhús

Kristján Kristjánsson
Hvað eiga samhent hjón í sumarleyfi, rithöfundur,
sorphirðumaður, flugvallarstarfsmaður,
skóbúðareigandi og f íkniefnasmyglari sameiginlegt?
Jú, mikilvæg augnablik á lífsleiðinni eins og við öll
upplifum. Stundum rötum við jafnvel í hættulegar
aðstæður – og ef við sleppum frá þeim fáum við
kannski svör við stórum spurningum.
96 bls. / H 2:08 klst.
MTH útgáfa

IB RAF HLB

KIL

Sextíu kíló af kjaftshöggum

Sólrún

- saga um ferðalag
Sigurlín Bjarney Gísladóttir
Sólrún ákveður að láta sig hverfa úr þjónustuíbúð
fyrir aldraða og leggur af stað í ferðalag á puttanum.
Förinni er heitið í Mývatnssveit en þangað telur hún
sig eiga brýnt erindi. Margvíslegt fólk verður á leið
hennar og sterkar minningar blandast inn í upplifun
hennar, móðurþrá, ást og sekt, og svo dauðinn
sem nálgast óðum. Áhrifamikið skáldverk.
146 bls.
Bjartur

Hallgrímur Helgason
Nútíminn arkar hægt um síldarsumur í Segulfirði.
Gestur er átján ára fyrirvinna fimm manna heimilis,
fátæktin er sár en þó er ekki laust við ljósglætur
eins og óvæntan unað ástarinnar. Dag einn vilja
stórhuga framtíðarmenn kaupa gömlu Skriðujörðina.
Skáldsagan hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin
2021, líkt og Sextíu kíló af sólskini 2018.
544 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

IB

KIL RAF HLB

KIL RAF

Skaðræði

Stóri bróðir

Jón Pálsson
Austur á Fjörðum er útigangsfé skotið á færi
fyrir tilstilli Matvælastofnunar. Viðskilnaðurinn
er engum til sóma og aðfarirnar verkja
furðu og viðbjóð heimamanna.
424 bls.
Bókstafur

Skúli Sigurðsson
Stóri bróðir er saga um hefnd og réttlæti, um
kærleika og missi, ofbeldi og gamlar syndir.
Svartklædd vera gengur í skrokk á manni
við Rauðavatn og hverfur svo eins og vofa út
í nóttina. Enginn veit hver árásarmaðurinn
er eða hvað vakir fyrir honum. Stóri bróðir
er hörkuspennandi glæpasaga sem heldur
lesandanum föngnum frá upphafi til enda.
528 bls.
Drápa

KIL

IB
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Skáldverk
Strákar sem meiða

Tálsýn

Eva Björg Ægisdóttir
Maður finnst myrtur í sumarbústað í
Skorradal. Á veggnum fyrir ofan hann hafa
verið skilin eftir blóðug skilaboð.
Elma glímir hér við sérlega erfitt mál sem
teygir anga sína víða um samfélagið og tugi ára
aftur í tímann – ekki síst eftir að gömul dagbók
ungs drengs finnst. Og á Akranesi er fólk sem
vill alls ekki að sannleikurinn komi í ljós.
351 bls.
Veröld
IB RAF

ÍSLENSK

Rannveig Borg Sigurðardóttir
Líf Önnu er eins og spegilslétt yfirborð vatnsins. Þar
birtist mynd af framakonu sem allir vegir eru færir. En
vatnið tekur að gárast og vísbendingar um að óvinveitt
öfl sæki að Önnu hrannast upp. Rannveig Borg
Sigurðardóttir sló í gegn með fyrstu bók sinni, Fíkn,
og fylgir henni hér eftir með afar spennandi bók.
276 bls.
Sögur útgáfa

IB

Svar við bréfi Helgu

Tól

Bergsveinn Birgisson
Endurútgáfa einnar vinsælustu skáldsögu sem út hefur
komið hin síðari ár og nú hefur verið kvikmynduð.
106 bls.
Bjartur

Kristín Eiríksdóttir
Líkt og í fyrri bókum Kristínar Eiríksdóttur virðist allt
blasa við en ekkert er sem sýnist. Hvernig tengist Villa
Dúadóttir hvalveiðimanninum Dimma, sem hún hefur
nú gert um heimildamynd? Hvers vegna vill hún segja
sögu hans? Er yfirleitt viðeigandi að hún geri það? Og
hvað með Amalíu, sem hún klippti út úr myndinni?
352 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

IB RAF

KIL

Svefngríman

Trúnaður

Örvar Smárason
Átta smásögur sem vega salt á mörkum þess
hversdagslega og þess fáránlega. Síðasti kaffibollinn
fyrir heimsendi, eðlilegur útlimamissir, úthverfablinda,
gervigreindarvinátta, óráð, ímyndun, sambönd
og tengslaleysi. Verk sem hlaut nýræktarstyrk
Miðstöðvar íslenskra bókmennta.
156 bls.
Angústúra

RAF HLB

KIL

Takk fyrir komuna

Tugthúsið

Hótel Saga geymir ýmis leyndarmál og ævintýri,
þar blandast fólk og aðrar furðuverur eins og skyr
og hafragrautur. Nokkrir meistaranemar í ritlist,
með aðstoð ritstjóra sinna, töfra hér fram ljóð
og sögur sem verða að ljúffengum hræringi með
svignandi veisluborðum, klámi, daðri, óvæntum
uppákomum, dulúð og dauðum hana.
188 bls.
Una útgáfuhús

SVK

Rebekka Sif Stefánsdóttir
Lesari: Orri Huginn Ágústsson, Þórdís Björk
Þorfinnsdóttir, Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir, Þórey
Birgisdóttir, Birna Pétursdóttir og Katla Njálsdóttir
Það er komið að saumaklúbbi og vinkonurnar fimm
sem hafa þekkst síðan í menntaskóla hafa allar ólíkar
væntingar til kvöldsins. Í aðdraganda saumaklúbbsins
fylgjumst við með þeim undirbúa sig og setja á
sig grímuna fyrir kvöldið. Draugar fortíðar banka
upp á og uppgjörið framundan er óumflýjanlegt.
Vinkonuhópurinn verður aldrei samur.
H 5:06 klst.
Storytel

Haukur Már Helgason
Þegar sýslumenn vildu fá að hengja lausgangara
landsins kom tilskipun frá danska kónginum um að
reisa tugthús. Næstu áratugi hírðust konur og karlar
í Tugthúsinu við Arnarhól við hörmulegar aðstæður.
Áleitin skáldsaga sem varpar ljósi á lífið í Reykjavík
á seinni hluta 18. aldar, aumustu þegna landsins
og valdhafana sem sýsluðu með örlög þeirra.
453 bls.
Forlagið - Mál og menning

IB RAF

Þar sem týpurnar
versla er þér óhætt!
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Skáldverk

ÍSLENSK

Tættir þættir

Varnarlaus

Þórarinn Eldjárn
Þrjátíu og sjö áður óbirtir þættir sem fara úr einu í
annað um hitt og þetta. Þar á meðal reynslusögur,
minningar, athuganir, viðhorf, áhorf, sagnir og
smælki. Auk þess nokkrar ferilskrár. Meðal efnis:
Nytjadraumar, Snorralaug í Helgadal, Nokkrar
Bessastaðasögur, Þrír Halldórar, Skakkur ansats,
Hirðskáldið, Hirðf íflið, Kristmann og Ursus.
184 bls.
Gullbringa ehf.

SVK

Jónína Leósdóttir
Sálfræðingurinn Adam er rétt mættur í vinnuna
þegar barni er rænt úr afgreiðslunni. Skömmu síðar
platar fyrrverandi eiginkonan Soff ía hann til að
taka að sér flókið og vafasamt mál fyrir lögregluna.
Varnarlaus er önnur sagan um Adam og Soff íu en
sú fyrsta, Launsátur, hlaut frábærar viðtökur.
337 bls.
Forlagið - Mál og menning

IB RAF HLB

Usli

Við erum bara að reyna að hafa gaman

Gjálífi, þrætur og þras
Úlfar Þormóðsson
Ásmundur Gunnlaugsson fæddist 1789, lærði til
prests og fékk síðan brauð á Siglufirði. Hann var
drykkfelldur og átti í miklum erjum við sveitunga
sína – oftar en ekki vegna þess að hann þótti mikill
kvennaljómi og notfærði sér það. Hann missti embætti,
hrökklaðist yfir í Skagafjörð, hélt þar uppteknum
hætti og átti margbreytilegt líf og kostulegt.
221 bls.
Veröld
IB RAF

Halldór Armand Ásgeirsson
Lesari: Halldór Armand Ásgeirsson
Hvers vegna er Doritos þjóðarsnakk Íslendinga? Hvað
getum við lært um ást af kvikmyndinni Groundhog
Day? Af hverju eigum við að varast drauma okkar?
Og af hverju er svona erfitt að reyna að hafa gaman? Í
þessari bráðskemmtilegu bók reynir Halldór Armand
að svara þessum spurningum og fjölda annarra.
H 5:57 klst.
Storytel
RAF HLB

Úti

Vængjalaus

Ragnar Jónasson
Kiljuútgáfa af þessari vinsælu bók. Óveðursnótt í
nóvember. Fjórir vinir leita skjóls í litlum veiðikofa
uppi á heiði. Margt er þó hættulegra en stórhríð
um vetur. Og ekki munu allir komast lífs af.
261 bls.
Veröld

KIL RAF

Árni Árnason
SSSól í Sjallanum, döggvott gras í íslenskri sumarnótt,
nætursund og allt sem hefði getað orðið ... Sumarið
er 1996. Baldur er rúmlega tvítugur, Auður ellefu
árum eldri. Af tilviljun liggja leiðir þeirra saman
norður á Akureyri, einn dag og eina nótt, og fundur
þeirra á eftir að hafa mikil áhrif á líf beggja.
212 bls.
Bjartur

KIL RAF

Útsýni

Yfirsjónir

Guðrún Eva Mínervudóttir
Sigurlilja er ung kona „sem passar ekki inn í normið“,
eins og móðir hennar segir, og gædd óvenjulegri gáfu
sem einfaldar ekki líf hennar. Þegar Teresa frænka
hennar á Bakkafirði deyr kemur í hennar hlut að fara
þangað norður og ganga frá dánarbúinu. Þá kemur
í ljós að allir hafa eitthvað að fela – og sýna.
368 bls.
Bjartur

IB RAF

Hlín Agnarsdóttir
Lesari: Orri Huginn Ágústsson, Þrúður
Vilhjálmsdóttir, Örn Árnason, Ævar Þór
Benediktsson og Þuríður Blær Jóhannsdóttir
Yfirsjónir er safn fimm samtengdra smásagna sem
hverfast um ofbeldi og afleiðingar þess. Sjónarhornið
er oft óvænt og frásögnin margslungin. Sérhver
saga er sjálfstætt verk. Sögurnar geta bæði verið
nístandi sorglegar og launfyndnar en allar eiga þær
það sammerkt að hitta lesandann í hjartastað.
H 3:18 klst.
Storytel
RAF HLB

Verslaðu heima!
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Skáldverk
Yrði það ekki dásamlegt ...

ÍSLENSK

Þræðir í lífi Bertu

Anna Lísa Björnsdóttir
Rithöfundurinn Saga Hugadóttir kannar uppruna
meintra kraftaverkalækninga á afskekktum
sveitabæ. Nostalgía og notalegheit ásamt uppgjöri
við dauðann og gamla drauga varða leið að
uppgötvun sem hana óraði ekki fyrir.
„Spennusaga um hugann, fékk gæsahúð í 21
sek. við að lesa síðustu setninguna, mæli 100%
með henni!" - Matti Ósvald, atv.markþjálfi.
194 bls.
Anna Lísa Björnsdóttir

Elínborg Angantýsdóttir
Kona freistar þess að vinna sig út úr sálarháska
með því að skrásetja lífssögu sína í samhengi við
sögu stórfjölskyldu sinnar og sveitunga.
Áratugirnir sem þessi látlausa og fagra frásögn
spannar gefa lesendum tilfinningu fyrir óstöðvandi
framgangi tímans og þeirri fléttu sársauka og gleði,
ógna og sigra sem hverfult mannslíf er.
287 bls.
Elínborg Angantýsdóttir

SVK

KIL

Ýmislegt um risafurur og tímann

Smásögur

Þær líta aldrei undan

Jón Kalman Stefánsson
Sögumaður rifjar upp viðburðaríka sumardvöl í
Noregi þegar hann var 10 ára. Drengurinn lifir í
frjóum hugarheimi, draumar og persónulýsingar
einkennast af barnslega auðugu ímyndunarafli. Hann
leikur við vini sína og Tarzan og Léttfeta, enska
og þýska tindáta. Og Bítlarnir koma inn í líf hans.
Fjórða skáldsaga höfundar, frá árinu 2001.
216 bls.
Benedikt bókaútgáfa

KIL RAF

Nunca apartan la mirada
Kristinn R. Ólafsson
Smásagnasafn eftir fréttaritarann og leiðsögumanninn
Kristin R. Ólafsson. Sögurnar spanna allt frá
glæpum og harmgáska til hins dularfulla, ef
ekki dulúðlega, þar sem fyrir kemur morðingi
í Garðabæ, sveimhuga Bóluhjálmar og konur
sem líta aldrei undan. Ritað á mergjaðri íslensku
Eyjamannsins. Tvímála bók, ísl. og spænsk.
421 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur
KIL

Þagnarmúr

Þöglu myndirnar / Pensilskrift

Smáprósar I og II
Gyrðir Elíasson
Í sagnaveröld Gyrðis Elíassonar getur allt gerst. Í
þessu tímamótaverki sem geymir 377 smáprósa
rúmast ógrynni af persónum, sögum, þankabrotum,
atburðum og hvers kyns spunaþráðum. Áföll og
eftirsjá, fyrirboðar og feigð, ógn og eftirvænting, ást
og andstæður. Tveggja binda lestrarupplifun sem
hægt er að gleyma sér við í tíma og ótíma.
538 bls.
Dimma

Arnaldur Indriðason
Í kjallara í Reykjavík finnast hrottaleg leyndarmál
múruð í vegg. Konráð er hættur í lögreglunni en
stöðugt með hugann við illvirki fortíðar og ákafi hans
vekur spurningar: Hvers vegna sagði hann ósatt um
atburði dagsins þegar faðir hans var myrtur? Hverju
hefur hann þagað yfir öll þessi ár? Átakanleg saga
um ofbeldi, varnarleysi og þungbæra þögn.
303 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

SVK

KIL

Þegar kóngur kom

Öxin og jörðin

Helgi Ingólfsson
Litrík og spennandi söguleg skáldsaga sem gerist
við fyrstu konungskomu til Íslands 1874. Ung stúlka
finnst myrt á komudegi konungs og barn hennar
er horfið. Rannsókn málsins verður að fara fram í
kyrrþey svo ekki hljótist hneykslan af. Við sögu kemur
fjöldi þjóðþekktra manna. Bókin hlaut Blóðdropann
– verðlaun Hins íslenska glæpafélags árið 2010.
390 bls.
Ugla

KIL

Ólafur Gunnarsson
Með aftöku Jóns Arasonar og sona hans hvarf
öll mótspyrna gegn hinum nýja lúterska sið og
danska konungsvaldinu á Íslandi. Öxin og jörðin
er söguleg skáldsaga um trú og efa, sjálfstæði
og kúgun þar sem fjöldi einstaklingur stíga
ljóslifandi fram úr þoku fortíðar. Bókin hlaut
Íslensku bókmenntaverðlaunin 2003.
366 bls.
Forlagið

KIL

Þetta rauða, það er ástin

Ragna Sigurðardóttir
Elsa ætlar að verða listamaður þótt fyrirmyndirnar
séu fáar um miðja 20. öld. En það krefst fórna.
Áhrifarík saga um unga konu sem berst fyrir því
að láta drauma sína rætast en ber eftir það sár sem
hún getur ekki rætt við nokkurn mann. Ragna
hefur hlotið verðskuldaða athygli fyrir bækur
sínar, nú síðast sagnasafnið Vetrargulrætur.
272 bls.
Forlagið - Mál og menning
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Skáldverk

ÞÝDD

Aðeins ein áhætta

Simona Ahrnstedt
Þýð: Elín Guðmundsdóttir
Ambra Winter er blaðamaður. Henni er falið að
skrifa um atburði í bænum Kiruna, nyrst í Svíþjóð.
Þegar hún kemur í þetta litla samfélag vakna
óþægilegar minningar. En það eru fleiri en hún
sem þurfa að horfast í augu við fortíð sína. Meðal
annars sérsveitarmaðurinn fyrrverandi sem sest
hefur að í kofa úti í skógi og hún laðast að ...
527 bls.
Ugla

Skáldverk

ÞÝDD

KIL RAF HLB

1795

Aðgát og örlyndi

Niklas Natt och Dag
Þýð: Hilmar Hilmarsson
Þriðji og síðasti hluti hins myrka metsöluflokks sem
gerist í Stokkhólmi í lok átjándu aldar. Tycho Ceton
leikur enn lausum hala og bruggar djöfullegar áætlanir
til að uppfylla kvalalosta valdamikilla manna. En hann
er með Mickel Kardell og Emil Vinge á hælunum, sem
vita vel að tíminn er að renna þeim úr greipum.
476 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
KIL RAF HLB

Jane Austen
Þýð: Silja Aðalsteinsdóttir
Fyrsta bók Jane Austen og ein sú vinsælasta.
Hér segir frá Marianne og Elinor, tveimur
systrum með ólíkt lundarfar, og vonum þeirra
og vonbrigðum í ástamálum. Sagan kemur nú út
á íslensku í fyrsta sinn í frábærri þýðingu Silju
Aðalsteinsdóttur sem einnig ritar eftirmála.
400 bls.
Forlagið - Mál og menning
IB RAF

22.11.63

John Adderley - fyrsta bók

Að leikslokum

Stephen King
Þýð: Þórdís Bachmann
Hvað ef maður gæti farið til baka í tíma og breytt gangi
sögunnar? Hvað ef vatnaskilin sem maður gæti breytt
væri morðið á John F. Kennedy Bandaríkjaforseta?
Árið 2011 heldur enskukennarinn Jake Epping í
ævintýralegan leiðangur með það fyrir augum að koma
í veg fyrir morðið á JFK 22. nóvember 1963. – Eitt
af meistaraverkum konungs sálfræðitryllanna
840 bls.
Ugla
KIL RAF HLB

KIL

500 mílur frá mér til þín

Peter Mohlin og Peter Nyström
Þýð: Sigurður Þór Salvarsson
Þegar sænskættaði FBI-fulltrúinn John Adderley
vaknar á sjúkrahúsi í Baltimore með skotsár á
brjósti veit hann að hann er stálheppinn að vera á
lífi. Á sömu sjúkrastofu liggur maðurinn sem beindi
byssu að honum sólarhring áður. Að leikslokum
er fyrsta bókin um John Adderley. Bókin var
valin besta nýja glæpasagan í Svíþjóð 2020.
544 bls. / H 17:29 klst.
MTH útgáfa

Að vestan

Íslensk-kanadískar smásögur
Þýð: Guðrún Björk Guðsteinsdóttir
Ritstjóri: Birna Bjarnadóttir
W. D. Valgardson, David Arnason og Kristjana
Gunnars hafa tekið margvíslegan þátt í að móta
ímynd íslenska frændgarðsins í Kanada en eru
þó fyrst og fremst kanadískir höfundar. Með
sögum sínum veita þau innsýn í margbreytilegt
líf og hugsun vestan hafs. Um leið upplýsa
sögurnar í bókinni lesendur um mikilvægi og
grósku smásagnahefðarinnar í Kanada.
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur / Háskólaútgáfan

Jenny Colgan
Þýð: Helga Soffía Einarsdóttir
Alyssa Westcott kallar ekki allt ömmu sína, enda
hefur hún unnið lengi sem hjúkrunarfræðingur
á bráðamóttöku í London. Þegar hún verður
vitni að hræðilegu banaslysi, sem hún nær ekki
að henda reiður á, hrynur tilvera hennar.
432 bls.
Angústúra

KIL

KIL

Að drepa hermikráku

Allt eða ekkert

Harper Lee
Þýð: Sigurlína Davíðsdóttir
Að drepa hermikráku kom fyrst út í Bandaríkjunum
undir heitinu To Kill a Mockingbird árið 1960
og hefur nú selst í yfir 40 milljónum eintaka.
Höfundur bókarinnar, skáldkonan Harper Lee,
hlaut Pulitzer-verðlaunin fyrir hana en bókin er afar
áhrifamikil og frábærlega skrifuð þar sem kímni
og alvarleiki renna saman í töfrandi frásögn.
400 bls.
Almenna bókafélagið

Simona Ahrnstedt
Þýð: Friðrika Benónýsdóttir
Lexia Vikander finnst hún ekki eiga heima meðal
tággrannra kvenna í auglýsingageiranum sem telja
kalóríur í hvert mál. Nýr eigandi hefur tekið við
fyrirtækinu sem hún vinnur hjá og það er altalað
að mörgum verði sagt upp. Til að hressa sig við
bregður Lexia sér á bar. Þar sest við hliðina á henni
myndarlegasti maður sem hún hefur séð ...
452 bls.
Ugla
KIL RAF HLB

KIL
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Skáldverk
Allt sem við misstum í eldinum

ÞÝDD

Jana Berzelius - 7. bók

Björninn sefur

Mariana Enriquez
Þýð: Jón Hallur Stefánsson
Dáleiðandi smásögur eftir argentíska rithöfundinn
Mariönu Enriquez, eina athyglisverðustu
bókmenntarödd Rómönsku-Ameríku, sem vísa
í sögulegan og pólitískan veruleika Argentínu.
Magnaðar sögur sem hafa vakið athygli víða um
heim og verið þýddar á 28 tungumál.
256 bls.
Angústúra

Emelie Schepp
Þýð: Kristján H. Kristjánsson
Maður finnst myrtur á hrottalegan hátt á heimili
sínu á afskekktum stað í nágrenni Norrköping. Í illa
leiknu líkinu finnst bangsi og tuskudýrið leiðir Henrik
Levin og Miu Bolander rannsóknarlögreglumenn til
Filippu Falk sem starfaði áður hjá lögreglunni.
365 bls. / H 9:16 klst.
MTH útgáfa
KIL RAF HLB

KIL

Áður en við urðum þín

Brotin bein

Lisa Wingate
Í þessari áhrifamiklu sögu fléttast saman örlög fimm
systkina og líf farsæls saksóknara úr valdamikilli
fjölskyldu. Óvæntur fundur verður til þess að hún fer
að skoða fjölskyldusögu sína betur. Margverðlaunuð
bók um eitt stærsta hneykslismál Bandaríkjanna,
um forstöðukonu ættleiðingarstofnunar sem rændi
börnum frá fátækum og kom fyrir hjá ríkum.
352 bls.
Bergmál

IB

Angela Marsons
Þýð: Ingunn Snædal
Morð á ungri vændiskonu og kornabarn sem finnst
yfirgefið sama vetrarkvöldið er upphafið að erfiðri
rannsókn Kim Stone – sem kemst aftur í kynni við
manneskju frá sinni eigin hræðilegu æsku. Þegar þrjár
vændiskonur í viðbót finnast myrtar í Svörtulöndum
í röð árása gera Kim og liðið hennar sér grein fyrir
því að hér er sjúkur raðmorðingi að verki.
352 bls.
Drápa
KIL

Á nóttunni er allt blóð svart

Böðulskossinn

David Diop
Þýð: Ásdís R. Magnúsdóttir
Þegar Alfa Ndiaye treystir sér ekki til að veita
æskuvini sínum Mademba Diop náðarhöggið þar
sem hann liggur illa særður milli skotgrafa í fyrri
heimsstyrjöldinni brestur eitthvað innra með
honum og hefndarþorsti heltekur hann. Í fyrstu dást
félagarnir að hugrekki Alfa en þegar voðaverkunum
linnir ekki hættir þeim að lítast á blikuna.
144 bls.
Angústúra

Mons Kallentoft
Þýð: Jón Þ. Þór
Malin Fors er komin aftur til Linköping eftir
viðburðaríkan tíma í Bangkok. Hún er varla búin
að koma sér fyrir þegar flugvöllurinn í Linköping
verður vettvangur stærstu gíslatöku í sögu Svíþjóðar.
Um sumarið skellur á grimmileg ofbeldisalda í
Linköping. Malin og félagar eltast við morðingja
sem virðist alltaf vera skrefi á undan ...
407 bls.
Ugla
KIL RAF HLB

KIL

Bara móðir

Dauðinn og mörgæsin

Roy Jacobsen
Þýð: Jón St. Kristjánsson
Lífið á Barrey gengur sinn vanagang. Dag einn
eignast Kaja dóttir Ingridar nýjan leikfélaga þegar
Matthías litli kemur en stuttu síðar hverfur faðir
hans. Bara móðir gerist á eftirstríðsárunum í
Noregi þegar dimmur skuggi stríðsins er enn
merkjanlegur. Þetta er fjórða bókin í þessum vinsæla
sagnaflokki um Ingrid Barrey og fólkið hennar.
288 bls.
Forlagið - Mál og menning
KIL RAF HLB

Andrej Kúrkov
Þýð: Áslaug Agnarsdóttir
Sögusviðið er Úkraína eftir fall Sovétríkjanna.
Viktor, lánlaus og hæglátur rithöfundur, býr í lítilli
blokkaríbúð ásamt þunglyndri mörgæs sem hann hefur
tekið í fóstur af fjárvana dýragarði Kiev. Dag nokkurn
ræður dagblað hann til að skrifa minningargreinar
og skyndilega virðist veröldin brosa við Viktori.
„Tragíkómískt meistaraverk.“ D.Telegraph
270 bls.
Bjartur
KIL

Beta frænka

Honoré de Balzac
Þýð: Sigurjón Björnsson
Beta frænka er saga heitra tilfinninga sem stýra
gerðum manna. Hér er fulltrúi tryggðar og hollustu
og takmarkalausrar sjálfsafneitunar. Önnur
persóna er holdgervingur öfundar og kolsvarts
haturs og hin þriðja er spillingunni vígð. Þarna
birtast sem sagt tvö meginöfl sálarlífsins – ást og
hatur – Eros og Þanatos – engill og djöfull.
486 bls.
Skrudda

Nýsmurð vefverslun
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Skáldverk

ÞÝDD

Drag plóg þinn yfir bein hinna dauðu

Fagri heimur, hvar ert þú?

Olga Tokarczuk
Þýð: Árni Óskarsson
Í afskekktri pólskri sveit eyðir Janina dögum sínum
í að lesa stjörnuspeki, þýða kveðskap Williams Blake
og sjá um sumarhús fyrir auðuga íbúa Varsjár. En
einn daginn finnst nágranni hennar, sem hún kallar
Háfeta, dauður við einkennilegar aðstæður. Olga
Tokarczuk hlaut Bókmenntaverðlaun Nóbels 2018.
"Algjör snillingur." Egill Helgason, RÚV
279 bls.
Bjartur
KIL RAF

Sally Rooney
Þýð: Ingunn Snædal
Alice og Felix, Eileen og Simon eru ung en yngjast ekki.
Þau þrá hvert annað en svíkja hvert annað samt sem
áður. Þau hafa áhyggjur af vináttunni og heiminum
sem þau búa í, hvort hann sé kominn á heljarþröm,
gegnsýrður af valdaójafnvægi, trúarbrögðum og
hamfarahlýnun. Geta þau fundið leið til að trúa á
fegurð heimsins? – Bókaklúbburinn Sólin
316 bls.
Benedikt bókaútgáfa
KIL RAF HLB

Dúna

Farþeginn

Frank Herbert
Þýð: Kári Emil Helgason og Dýrleif Bjarnadóttir
Á vatnslausri eyðimerkurplánetu þar sem dýrmætasta
afurð alheimsins er framleidd ráða risavaxnir
ódrepandi ormar ríkjum. Þegar Atreifsættin tekur
við stjórn plánetunnar úr höndum hinna grimmu
Harkonna hrindir það af stað örlagaríkri atburðarás
sem ógnar valdhöfum um heima alla.
700 bls.
Partus
IB

Ulrich Alexander Boschwittz
Þýð: Elísa Björg Þorsteinsdóttir
Tímamótaverk eftir þýska rithöfundinn Ulrich
Alexander Boschwitz (1915-1942), enda þótt bókin
kæmi ekki út í Þýskalandi fyrr en upprunalegt
handrit kom í leitirnar árið 2018. Eitt allra fyrsta
bókmenntaverkið til að lýsa örlögum þýskra
gyðinga og nú metsölubók víða um heim.
278 bls.
Dimma
SVK

KIL

Ef þetta er maður

Fávitinn

Primo Levi
Þýð: Magnús H. Guðjónsson
Primo Levi var ítalskur gyðingur sem lenti í Auschwitz
en lifði af til að segja sögu sína. Þegar rússneskir
hermenn frelsuðu hann og aðra fanga var hann
nær dauða en lífi eftir tæplega ársdvöl. Frásögn
hans af þessari vist er hófstillt og blátt áfram og
lýsir ólýsanlegri grimmd og harðræði en jafnframt
mannlegri reisn og samkennd, þrátt fyrir allt.
229 bls.
Forlagið - Mál og menning
KIL RAF HLB

Fjodor Dostojevskí
Þýð: Ingibjörg Haraldsdóttir
Þetta stóra verk rússneska sagnameistarans
Dostojevskís frá árinu 1868 er ein þekktasta skáldsaga
19. aldar, gríðarlega margslungin og breið frásögn
um samfélag manna og samskipti, gæsku og grályndi,
með hinn algóða Myskhin fursta í brennidepli.
Rómuð þýðing Ingibjargar Haraldsdóttur kom fyrst
út 1986‒1987 en hefur lengi verið ófáanleg.
866 bls.
Forlagið
KIL RAF

Engin heimilisgyðja

Ferð til Indlands

Sophie Kinsella
Þýð: Maríanna Clara Lúthersdóttir
Ofurlögfræðingurinn Samantha Sweeting á sér ekkert
líf utan vinnunnar. Hennar æðsti (og eini) draumur
er að verða meðeigandi í lögfræðistofunni þar sem
hún starfar en svo gerir hún mistök sem gera framtíð
hennar hjá fyrirtækinu að engu. Fyrir stórkostlegan
misskilning ræður hún sig sem ráðskonu á sveitasetri,
án nokkurrar reynslu af heimilisstörfum.
470 bls.
Angústúra
KIL

E.M. Forster
Þýð: Hjalti Þorleifsson
A Passage to India er frægasta verk enska
skáldsagnahöfundarins E.M. Forsters. Bókin gerist á
Indlandi á fyrri hluta tuttugustu aldar þegar landið laut
breskri stjórn. Enskar aðkomukonur mæta tortryggni
landa sinna í borginni Chandrapore þegar þær lýsa
yfir áhuga á að kynnast aðstæðum innfæddra og valda
síðan uppnámi innan indverska samfélagsins.
436 bls.
Ugla
IB

Ég hringi í bræður mína

Fiðrildið

Jonas Hassen Khemiri
Þýð: Ásdís Ingólfsdóttir
Bílsprengja hefur sprungið í Stokkhólmi. Amor,
ungur maður af arabískum uppruna, þvælist um
dauðskelfda borg. Umfram allt verður hann að
hegða sér ofureðlilega. Í sólarhring fylgist lesandinn
með hugrenningum Amors þar sem mörkin milli
fórnarlamba og glæpamanna, ástar og efnafræði,
vænisýki og veruleika verða sífellt óljósari.
140 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Katrine Engberg
Þýð: Friðrika Benónýsdóttir
Nakin kona finnst látin í hjarta Kaupmannahafnar.
Líkami hennar er þakinn undarlegum skurðum.
Rannsókn málsins berst inn í innsta hring danska
heilbrigðiskerfisins. Morðingi gengur laus en það er
eins og kerfið haldi hlífiskyldi yfir honum. Hver verður
næsta fórnarlamb? – Önnur bókin í hinni vinsælu
Kaupmannahafnarseríu eftir Katrine Engberg.
356 bls.
Ugla
KIL RAF HLB

KIL
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Skáldverk
Frjáls

Gift

Æska í skugga járntjaldsins
Lea Ypi
Þýð: Eyrún Edda Hjörleifsdóttir
Heillandi ævisaga, skrifuð af húmor og
skarpskyggni, sem fjallar um uppvöxt í Albaníu á
pólitískum óróatímum. Í lok níunda áratugarins
var landið eitt það einangraðasta í heimi og
hugmyndafræði kommúnismans réð lögum og
lofum. En í desember 1990 var Stalín og Hoxa
steypt af stalli og landið opnað upp á gátt.
308 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell
KIL RAF

ÞÝDD

Tove Ditlevsen
Þýð: Þórdís Gísladóttir
Tove Ditlevsen (1917-1976) var einn merkari höfunda
Dana á síðustu öld. Elskuð af lesendum hlaut hún
fjölda verðlauna fyrir verk sín en hún fékk oft harða
útreið hjá gagnrýnendum sem margir töldu hana
of opinskáa um einkalíf sitt. Verk Tove Ditlevsen
þykja gefa einstaka innsýn í líf kvenna á 20. öld.
Eitt hennar sterkasta verk í nýrri þýðingu.
172 bls.
Benedikt bókaútgáfa
KIL RAF

Föli skúrkurinn

Gísl

Philip Kerr
Þýð: Helgi Ingólfsson og Kristín V. Gísladóttir
Berlín 1938. Í hitamollu síðsumars stefnir Evrópa í
stórstyrjöld en í skugga þeirra stórviðburða gengur
laus í Berlín fauti sem drepur eingöngu ljóshærðar
og bláeygar táningsstúlkur. Einkaspæjarinn
Bernie Gunther álpast á slóðir glæpamanna
jafnt sem Gestapohrotta.
„... einfaldlega uppáhalds spennusagnahöfundurinn
minn.“ (Egill Helgason).
368 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Clare Mackintosh
Þýð: Magnea J. Matthíasdóttir
Stuttu eftir flugtak frá London til Sidney fær
flugfreyjan Mina hrollvekjandi skilaboð. Einhver
ætlar að sjá til þess að flugvélin komist ekki á
áfangastað – og krefst þess að hún taki þátt í því. Sá
hinn sami veit hvernig hann getur þvingað Minu til
verksins. Hörku spennudrama frá margverðlaunaða
metsöluhöfundinum Clare Mackintosh.
424 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
KIL RAF HLB

KIL

Gjöf hjúskaparmiðlarans

Fjällbacka-serían

Gauksunginn

Lynda Cohen Loigman
Þýð: Ingunn Snædal
Gjöf hjúskaparmiðlarans er yndislega ljúfsár saga af
tveimur konum á tveimur mismunandi tímabilum.
Gyðingastúlka Sara Glikman kemur til
Bandaríkjanna árið 1910 ásamt fjölskyldu sinni
og fjölda annarra gyðinga frá Rússlandi.
„Vá, ég elska þessa sögu; tvö tímabilin, amman
og barnabarnið. Önnur hjúskaparmiðlari,
hin skilnaðarlögræðingur.“
336 bls.
Drápa

Camilla Läckberg
Þýð: Sigurður Þór Salvarsson og Sigríður
Eyþórsdóttir
Camilla Läckberg er komin til Fjällbacka á ný!
Fjällbacka-serían hefur farið sigurför um heiminn,
enda sameinar hún flókna ráðgátu og æsispennandi
djúpskreiða glæpasögu með einstökum hætti. Nú
er samfélagið í Fjällbacka í áfalli eftir tvo skelfilega
atburði. Hjónin Erica Falck rithöfundur og Patrik
Hedström lögreglumaður fara ekki varhluta að því.
Sögur útgáfa
SVK

KIL

Gátan

Camilla Läckberg og Henrik Fexeus
Þýð: Sigurður Þór Salvarsson
Gátan er hörkuspennandi saga eftir
glæpasagnadrottninguna Camillu Läckberg
og sjáandann Henrik Fexeus – sjálfstæð bók í
æsispennandi þríleik um lögreglukonuna Mínu
Dabiri og sjáandann Vincent Walder. Kassinn
kom út árið 2020 og sló rækilega í gegn – nú er
það Gátan sem þenur taugar lesandans.
549 bls.
Sögur útgáfa
KIL

Gestalistinn

Lucy Foley
Þýð: Herdís M. Hübner
Utan við vindasama írska strandlengju safnast
gestir saman í brúðkaup ársins!
Öll eiga leyndarmál
Öll hafa tilefni
Gamlir vinir
Fornar deilur
348 bls.
Bókafélagið

Það er töff að lesa bók!

KIL
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Skáldverk

ÞÝDD

Harmur og hamingja

Hitt húsið

Meg Mason
Þýð: Eyrún Edda Hjörleifsdóttir
Á yfirborðinu lifa Martha og Patrick fullkomnu
lífi en undir niðri geisar hamslaus stormur. Það
er nefnilega eitthvað að Mörthu, eitthvað sem
gerir það að verkum að hún grætur, grýtir diskum
og hefur íhugað að taka eigið líf. Bráðfyndin
og nístandi sár skáldsaga um geðsjúkdóma,
barneignir, fjölskyldutengsl og skilnað.
351 bls.
Forlagið - Mál og menning
KIL RAF

Rachel Cusk
Þýð: Ingunn Ásdísardóttir
Kona býður frægum listmálara að dvelja í gestahúsi
sínu við afskekkta sjávarströnd þar sem hún og
fjölskyldan búa. Málverk hans hafa heillað hana og hún
vonast til að myndsýn hans geti vitrað henni leyndina
sem býr innra með henni. Þegar líður á sumarið
verður storkandi návist hans henni æ óskiljanlegri
og raskar hennar annars friðsælu tilveru.
204 bls.
Benedikt bókaútgáfa
KIL RAF

Heiðríkja

Hjónaband rauðu fiskanna

Ann Cleeves
Þýð: Snjólaug Bragadóttir
Gamlir vinir úr háskóla halda til Hjaltlandseyja
til að vera við brúðkaup. Um nótt hverfur ein úr
hópnum, Eleanor, sporlaust. Lögregluforinginn
Jimmy Perez er sannfærður um að meira búi að
baki hvarfi Eleanor en virðist við fyrstu sýn. Hafði
hún komist á snoðir um gamalt leyndarmál sem
var svo ískyggilegt að það kallaði á morð?
400 bls.
Ugla
KIL RAF HLB

Guadalupe Nettel
Þýð: Kristín Guðrún Jónsdóttir
Ritstjóri: Ásdís R. Magnúsdóttir
Smásögur Guadalupe Nettel frá Mexíkó hafa vakið
mikla athygli. „Tengsl dýra og manna geta verið jafn
flókin og þau sem sameina okkur mannfólkið“, skrifar
hún. Sögurnar fjalla allar um samhliða hegðun dýra
og manna. Höfundurinn kafar í leyndustu kima
mannssálarinnar og fléttar örlög manneskjunnar við
lífshætti bardagafiska, kakkalakka, katta o.fl.
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur / Háskólaútgáfan
KIL

Helkuldi

Homo Sapína

Viveca Sten
Þýð: Elín Guðmundsdóttir
Fyrsta bókin í nýrri glæpaseríu eftir Vivecu Sten,
höfund hinna vinsælu Sandhamn-bóka. Frosið lík
finnst í skíðalyftu í Åre. Ýmislegt bendir til morðs
og jafnvel að fleiri morð séu í vændum. Stormur
er í aðsigi og lögreglan má engan tíma missa við
lausn morðgátunnar. Hve mörg verða fórnarlömbin
áður en sannleikurinn lítur dagsins ljós?
464 bls.
Ugla
KIL RAF HLB

Niviaq Korniliussen
Þýð: Heiðrún Ólafsdóttir
Fía, Inuk, Sara, Arnaq og Ivinnguaq eru öll í leit
að ástinni og sjálfum sér í ísköldum grænlenskum
veruleika. Niviaq Korniliussen er fædd í Nuuk
árið 1990. Hún fékk lof fyrir Homo Sapína
sem var tilnefnd til Norðurlandaráðsverðlauna
2015, en verðlaunin fékk hún svo í fyrra fyrir
Blómadalinn sem kemur út á íslensku 2023.
160 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur
KIL

Hvarf Jims Sullivans

Hin óhæfu

Tanguy Viel
Þýð: Jórunn Tómasdóttir
Bandaríkjamaðurinn Dwayne Koster var heillaður
af örlögum landa síns, tónlistarmannsins Jims
Sullivans sem nánast gufaði upp í eyðimörkinni í
Nýju-Mexíkó árið 1975. Ekkert hefur spurst til hans
síðan og engar vísbendingar hafa komið fram um
hvað af honum hafi orðið. Marglaga skáldsaga sem
fetar nýjar slóðir eftir franskan verðlaunahöfund.
182 bls.
Ugla

Michael Hjorth og Hans Rosenfeldt
Þýð: Snæbjörn Arngrímsson
Bækur Hjorths og Rosenfeldts um sálfræðinginn
Sebastian Bergman hafa farið sannkallaða sigurför um
heiminn. Hin óhæfu er fimmta bókin í röðinni.
496 bls.
Bjartur

KIL RAF

KIL RAF

Inngangur að efnafræði

John Adderley - önnur bók

Hin systirin

Bonnie Garmus
Þýð: Sunna Dís Másdóttir
Ástir og efnafræði, sjónvarpsþættir um
matargerð, kenningar um sjálfskviknun lífs
og vaknandi kvenfrelsi á sjöunda áratug
síðustu aldar – allt blandast þetta saman á
óviðjafnanlegan hátt í þessari hröðu, spennandi,
fyndnu og hjartnæmu sögu af efnafræðiséníinu
og sjónvarpskokknum Elizabeth Zott.
441 bls.
Forlagið - Mál og menning

Peter Mohlin og Peter Nyström
Þýð: Friðrika Benónýsdóttir
Fólk lítur undan þegar það sér andlit Aliciu Bjelke,
svo afmyndað er það. Hún hefur skapað sér líf sem
forritari og er höfundur að vinsælli stefnumótasíðu
ásamt Stellu systur sinni. Stella er gullfalleg og er
andlit fyrirtækis þeirra systra út á við. Þegar Stella er
myrt veit Alicia að lífi hennar er líka stefnt í voða.
360 bls. / H 11:12 klst.
MTH útgáfa
KIL RAF HLB
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Skáldverk
Játningarnar

Kjörbúðarkonan

Jean-Jacques Rousseau
Þýð: Pétur Gunnarsson
Einstakt og stórbrotið bókmenntaverk, sjálfsævisaga
eins helsta hugsuðar 18. aldar. Rousseau rekur
æviferil sinn, segir frá samferðafólki, gerir
grein fyrir hugmyndum sínum og skoðunum
og opinberar tilfinningar sínar, óöryggi og
ofsóknarkennd í bráðskemmtilegum texta.
Pétur Gunnarsson þýðir þetta stórvirki af
list og skrifar skýringar og formála.
634 bls.
Forlagið - Mál og menning
IB RAF

ÞÝDD

Sayaka Murata
Þýð: Elísa Björg Þorsteinsdóttir
Þegar Keiko Furukura fær hlutastarf með námi
í kjörbúðinni Smile Mart finnur hún tilgang í
lífinu. Þar skilur hún reglurnar - þær eru skráðar í
handbók búðarinnar - og á auðvelt með að falla inn
í starfsmannahópinn. En nú er hún orðin 36 ára
gömul og fólki finnst tími til kominn að hún taki
næstu skref: finni sér maka og merkilegra starf.
160 bls.
Angústúra
KIL

Jól í Litlu bókabúðinni

Klækjabrögð

Jenny Colgan
Þýð: Helga Soffía Einarsdóttir
Þegar Carmen stendur uppi atvinnulaus og blönk
í litla heimabænum í Skotlandi þar sem tækifærin
eru af skornum skammti hringir móðir hennar í
lögfræðinginn elstu dóttur sína. Þótt systurnar hafi
aldrei átt skap saman býður Sofia Carmen herbergi
hjá sér gegn því að hún aðstoði skjólstæðing hennar
við að koma lúinni fornbókaverslun á réttan kjöl.
384 bls.
Angústúra
KIL

Sandra Brown
Þýð: Ragnar Hauksson
FBI-fulltrúinn Drex Easton er heltekinn af því
að hafa hendur í hári hrapps sem eitt sinn gekk
undir nafninu Weston Graham. Með klækjum og
dulargervum hefur Weston haft auðinn af átta ríkum
konum áður en þær hurfu sporlaust. Þessar konur
áttu það eitt sameiginlegt að hafa skyndilega eignast
nýjan eiginmann sem hvarf svo líka sporlaust.
485 bls.
Ugla
KIL

Kaldamýri

Kuldagustur

Liza Marklund
Þýð: Friðrika Benónýsdóttir
Bærinn Stenräsk árið 1990. Miði á eldhúsborðinu:
„Ástin mín. Ég fór að tína krækiber. Varð að
komast út. Markus er hjá Karinu.“ Neðst í hægra
horninu var stjarnan sem líktist litla óreglulega
örinu á maganum. Merki Helenu. Myrkur skall á
en Helena kom ekki heim ... – Sjálfstætt framhald
metsölubókarinnar Heimskautsbaugurinn.
333 bls.
Ugla
KIL

Quentin Bates
Þýð: Halla María Helgadóttir
Þriðja bókin um lögregluforingjann Gunnhildi. –
Gunnhildur hefur fengið leyfi frá störfum til að vera
lífvörður manns sem fé hefur verið sett til höfuðs. Þeim
er komið fyrir á „öruggum stað“ utan Reykjavíkur. Brátt
kemur í ljós að þau eru alls ekki örugg og staðurinn
ekki eins leynilegur og látið hafði verið í veðri vaka.
340 bls.
Ugla
KIL

Kalmann

Kvöld eitt á eyju

Joachim B. Schmidt
Þýð: Bjarni Jónsson
Kalmann Óðinsson, sjálfskipaður lögreglustjóri
á Raufarhöfn, gengur um með kúrekahatt og
Mauser-skammbyssu sem amerískur afi hans komst
yfir í Kóreustríðinu. Kalmann er sérstæður, einfaldur
og klókur í senn. En svo hverfur valdamesti maður
þorpsins sem virðist flæktur í vafasamt athæfi og
allt fyllist af lögreglu og fjölmiðlamönnum.
291 bls.
Forlagið - Mál og menning
KIL RAF HLB

Josie Silver
Þýð: Herdís M. Hübner
Pistlahöfundinum Cleo Wilder finnst hugmyndin
um að giftast sjálfri sér á afskekktri eyju við
Írlandsstrendur og skrifa um það grein afar kjánaleg
en er alveg til í ókeypis frí svo hún slær til. Á eynni
kemur í ljós að eini gististaðurinn er tvíbókaður en
geðstirði ljósmyndarinn Mack neitar að gefa eftir
plássið. Hvort þeirra á að sofa á sófanum?
407 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
KIL RAF

Best í bókum

GOR Gormabók  

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

G Sveigjanleg kápa

BÓKATÍÐINDI 2022

43

Skáldverk

ÞÝDD

Líkamslistamaðurinn

Þriðja bók – sjálfstætt framhald

Kyrkjari

Don DeLillo
Þýð: Jón P. Ásgeirsson
Líkamslistamaðurinn er ein sérstæðasta skáldsaga
bandaríska verðlaunahöfundarins Dons DeLillo.
Þar segir frá listakonunni Lauren sem tekst á
við djúpa sorg eftir að eiginmaður hennar styttir
sér aldur. Snilldarlega ofin skáldsaga um ástina,
tímann, minnið og þanþol tungumálsins.
160 bls.
Ugla

Kim Faber og Janni Pedersen
Þýð: Ólafur Arnarson
Kyrkjari eftir Faber og Pedersen er þriðja
bókin í þrælspennandi ritröð um þau Juncker
og Signe sem starfa í ofbeldisglæpadeild
Kaupmannahafnarlögreglunnar. Bókin
er sjálfstætt framhald Meinsemdar og
Kölduslóðar sem komu út 2021.
464 bls.
Krummi bókaútgáfa
KIL RAF

KIL

Lengsta nóttin

Maðurinn sem dó tvisvar

Ann Cleeves
Þýð: Þórdís Bachmann
Í þéttri snjókomu hugsar Vera Stanhope um það
eitt að komast sem fyrst heim. En hún villist af
leið og allt í einu blasir við henni yfirgefin bifreið
í vegkantinum. Í bílnum reynist vera ungbarn.
Vera tekur barnið með sér svo það frjósi ekki í hel
og ekur að gömlu setri. Þar liggur andvana kona í
snjónum. Gæti hún verið móðir barnsins?
416 bls.
Ugla

Richard Osman
Þýð: Ingunn Snædal
Elizabeth fær bréf frá gömlum vinnufélaga. Hann
hefur gert hrikaleg mistök og þarf á hjálp að
halda. Í sögu hans koma við stolnir demantar,
ofbeldisfullur maf íósi og hann er í raunverulegri
lífshættu. Líkin byrja að hrannast upp og Elizabeth
fær þau Joyce, Ibrahim og Ron í lið með sér í
leit að hinum kaldrifjaða morðingja.
400 bls.
Drápa
SVK KIL

KIL RAF HLB

Leyndarmálið

Maríubæn í Bagdad

Kathryn Hughes
Þýð: Ingunn Snædal
Frá höfundi metsölubókarinnar Bréfið kemur nú
Leyndarmálið, áhrifarík og spennandi saga sem ekki
er hægt að leggja frá sér. Mary á sér leyndarmál.
Fyrir fjörutíu árum tók hún ákvörðun sem breytti
lífi hennar um alla framtíð og olli straumhvörfum
hjá manneskju sem er henni mjög kær. Frá höfundi
Bréfsins, vinsælustu kilju landsins 2021.
336 bls.
Drápa
SVK

Sinan Antoon
Þýð: Karl Sigurbjörnsson
Maha og maður hennar flýja af heimili sínu í Bagdad
vegna trúabragðaátaka. Gamall frændi hennar,
Youssef, skýtur skjólshúsi yfir þau. Frásagnir Youssefs
um friðsælt líf og eðlileg samskipti trúarhópa í
Írak eru Möhu framandi. Einstaklega nærfærin
saga, skrifuð af listfengi, um kærleika, sársauka og
angist kristinnar fjölskyldu á óvissutímum.
232 bls.
Ugla
KIL

Liðin tíð

Minningar skriðdýrs

Lee Child
Þýð: Bjarni Gunnarsson
Jack Reacher er á leið til Kaliforníu þegar hann
kemur auga á skilti með nafninu Laconia – sem er
heimabær föður hans. En þegar hann fer að grafast
fyrir um fólkið sitt er fátt um svör. Á sama tíma er
ungt par á ferðalagi frá Kanada til New York. Þegar
bíllinn þeirra bilar finna þau mótel úti í auðninni
en þar er ekki allt eins og það á að vera.
432 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
KIL RAF HLB

Silje O. Ulstein
Þýð: Dagur Gunnarsson
Á heitum ágústdegi hverfur ellefu ára stelpa
sporlaust í verslunarmiðstöð. Í framhaldinu þarf
móðir hennar líka að láta sig hverfa – til annars lífs
og annars tíma. Minningar skriðdýrs er grípandi
sálfræðitryllir en jafnframt áhrifamikil skáldsaga
um að finna sér stað í lífinu og að læra að elska.
Bók sem hefur vakið gríðarmikla athygli.
444 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
KIL RAF HLB

Litháarnir við Laptevhaf

Natríumklóríð

Dalia Grinkevičiūtė
Þýð: Geir Sigurðsson og Vilma Kinderytė
Ritstjóri: Rebekka Þráinsdóttir
Þann 14. júní 1941 var Dalia Grinkevičiūtė,
14 ára gömul, meðal þeirra þúsunda íbúa
Eystrasaltsríkjanna sem sovésk yfirvöld fluttu
nauðuga til Síberíu í þrælkunarvinnu. Bók þessi
hefur að geyma minningar hennar frá fyrstu árum
útlegðarinnar. Þær eru vitnisburður um þá hryllilegu
meðferð sem útlagarnir þurftu að sæta.
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur / Háskólaútgáfan

Jussi Adler-Olsen
Þýð: Jón St. Kristjánsson
Níunda bók Jussi Adler-Olsens um Deild Q í dönsku
lögreglunni en bókaflokkurinn um hana hefur notið
gríðarlegra vinsælda um allan heim undanfarin
ár. Hálfgerð tilviljun veldur því að gömul mál
sem höfðu verið flokkuð sem sjálfsvíg eða óhöpp
koma til rannsóknar að nýju og fyrr en varir byrjar
óhuggulegt mynstur að taka á sig mynd.
453 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell
KIL RAF

KIL
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Skáldverk
Nágrannavarsla

ÞÝDD

Nætursöngvarinn

Unni Lindell
Þýð: Snjólaug Bragadóttir
Hvaða hættur kunna að leynast í garði nágranna þíns?
Er einhver í húsinu við hliðina sem á að standa autt?
Sonja Jansen er ein heima að lesa undir
próf. Hún hefur tekið að sér að vökva fyrir
nágrannann í rólegu úthverfi. Hún verður vör
við umgang í húsinu og hringir í lögregluna.
Stuttu síðar hverfur hún sporlaust ...
410 bls.
Ugla

Johanna Mo
Þýð: Pétur Már Ólafsson
Hanna Duncker snýr aftur á æskuslóðirnar á
eyjunni Öland – þar sem faðir hennar var dæmdur
fyrir morð. Og það var nýr yfirmaður hennar í
lögreglunni sem kom honum á bak við lás og slá
sextán árum fyrr. Mögnuð glæpasaga þar sem
leyndarmál voma yfir og samfélagið er langminnugt
– og minni þess er miskunnarlaust.
443 bls.
Bjartur
KIL RAF

KIL HLB

Neðanjarðarjárnbrautin

Ríki óttans

Colson Whitehead
Þýð: Árni Óskarsson
Cora er þræll á bómullarökrunum í Georgíuríki.
Þrælafélagar hennar frá Afríku hafa útskúfað henni
og sem nýorðin fullþroska kona veit hún að hennar
bíða stærri og meiri raunir. Þegar Caesar, þræll sem
er nýkominn á plantekruna frá Virginíu, hvetur hana
til að flýja með sér í neðanjarðarjárnbrautina grípur
hún tækifærið. Margverðlaunað meistaraverk.
315 bls.
Bjartur
KIL RAF

Hillary Rodham Clinton og Louise Penny
Þýð: Friðrika Benónýsdóttir
Eftir stormasamt tímabil í bandarískum stjórnmálum
sest nýr forseti í Hvíta húsið. Nýi utanríkisráðherrann,
Ellen Adams, er varla tekin við embætti þegar hún
stendur frammi fyrir skelfilegri alþjóðlegri ógn.
Mögnuð pólitísk spennusaga eftir vinkonurnar
Hillary Clinton, fyrrverandi utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, og metsöluhöfundinn Louise Penny.
525 bls.
Ugla
KIL HLB

Nornadrengurinn

Ru

3. bókin um Noru Sand
Lone Theils
Þýð: Friðrika Benónýsdóttir
Lík finnst í kirkjugarði í London. Það er af nígerískum
prófessor sem hafði verið myrtur með dýrslegum
hætti. Skömmu áður hafði hann átt fund með
Noru Lind, dönskum fréttaritara í London. Nora er
sannfærð um að morðið tengist frægu skilnaðarmáli
danskrar raunveruleikastjörnu og rússnesks auðmanns
sem berjast um forræði yfir syni þeirra.
294 bls. / H 8:23 klst.
Ugla
KIL RAF HLB

Kim Thúy
Þýð: Arndís Lóa Magnúsdóttir
Ru þýðir á frönsku lítill lækur, sömuleiðis
eitthvað sem rennur, á borð við tár eða blóð. Á
víetnömsku þýðir orðið vögguvísa eða sú sem
svæfir og huggar. Margverðlaunuð bók höfundar
sem flúði, líkt og 11 ára sögupersóna bókarinnar,
yfirséttarlíf sitt í Saigon á meðan Víetnamstríðið
geisaði í von um betra líf í Kanada.
– Bókaklúbburinn Sólin.
142 bls.
Benedikt bókaútgáfa
KIL

Norrlands Akvavit

Torgny Lindgren
Þýð: Heimir Pálsson
Á fimmta áratug 20. aldar varð mikil trúarvakning í
Vesturbotni í Svíþjóð. Þar lék trúboðspresturinn Olof
stórt hlutverk. Hálfri öld síðar snýr hann aftur. En
þá er allt breytt í Vesturbotni – nema brennivínið,
Gammal Norrlands Akvavit. — Einstök skáldsaga
eftir sænska stílsnillinginn Torgny Lindgren.
260 bls.
Ugla
KIL RAF

Nýtt land utan við gluggann minn

Theodor Kallifatides
Þýð: Hallur Páll Jónsson
Kallifatides yfirgaf Grikkland 1964, fluttist til
Svíþjóðar og heillaðist af nýju landi og tungumáli. Í
þessari einstöku bók fjallar hann um uppruna sinn
og stöðu eftir áratuga búsetu í nýja landinu og fléttar
saman á hrífandi hátt hugleiðingum um tungumál og
tilvist, minningar, ást og eigin ímynd, auk möguleika
sem felast í framandi menningarheimi.
141 bls.
Dimma
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Skáldverk

ÞÝDD

Samkomulagið

Stórstreymi

Robyn Harding
Þýð: Sigurlína Davíðsdóttir
Samkomulagið er hörkuspennandi sakamálasaga
um hvernig samband ungrar konu við eldri mann,
sykurpabba, verður eitrað og banvænt. Þetta er
áhugaverð saga um kynlíf, þráhyggju og morð.
350 bls.
Bókafélagið

Cilla Börjlind og Rolf Börjlind
Þýð: Ísak Harðarson
Árið 1987 er morð framið í flæðarmálinu á sænskri
eyju. Fórnarlambið er ung ófrísk kona sem enginn ber
kennsl á. Árið 2011 velur ungur lögreglunemi, Olivia
Rönning, málið sem verkefni í lögregluskólanum.
Fyrr en varir er hún komin á kaf í þessa dularfullu
morðgátu. Það flækir málið enn frekar að Tom
Stilton, sem rannsakaði málið, finnst hvergi.
504 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
KIL RAF

KIL

Sannleiksverkið

Stuldur

Clare Pooley
Þýð: Helga Soffía Einarsdóttir
Julian Jessop, ríflega sjötugur og sérvitur listamaður
heldur því fram að fæstir séu heiðarlegir hverjir við
aðra. En hvernig væri ef fólk væri það? Frumleg og
áhrifamikil saga með litríkum persónum og fyrir
hana hlaut Clare Pooley RNA-verðlaunin fyrir bestu
frumraun í skáldsagnagerð. Bókin varð auk þess
metsölubók og hefur komið út í 30 löndum.
415 bls.
Bjartur
KIL RAF

Ann-Helén Laestadius
Þýð: Ísak Harðarson
Samastúlkan Elsa verður vitni að því þegar sænskur
granni drepur hreindýrskálfinn hennar. Hún segir
ekki frá enda skiptir lögreglan sér ekki af því þótt
Samar verði fyrir tjóni og grannarnir hæðast að
menningu þeirra. Þegar Elsa vex úr grasi berst hún
gegn misréttinu en þá vitjar fortíðin hennar. Höfundur
byggir söguna á raunverulegum atburðum.
461 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
KIL RAF

Sjö eiginmenn Evelyn Hugo

Sumar í strandhúsinu

Taylor Jenkins Reid
Þýð: Sunna Dís Másdóttir
Leikkonan og einfarinn Evelyn Hugo er loks
reiðubúin að segja frá glæstri ævi sinni og öllum
hneykslismálunum. En þegar hún velur óþekkta
blaðamanninn Monique Grant til starfans kemur
það engum meira á óvart en Monique sjálfri. Af
hverju varð hún fyrir valinu? Af hverju núna?
496 bls.
Björt bókaútgáfa - Bókabeitan
KIL RAF HLB

Sarah Morgan
Þýð: Birgitta Elín Hassell og Marta Hlín Magnadóttir
Þegar meistarakokkurinn Cliff Whitman deyr í bílslysi
breytast aðstæður Joönnu Whitman á svipstundu.
Þrátt fyrir skilnað vegna síendurtekins framhjáhalds
er áhugi slúðurblaðamanna á henni enn sá sami.
Þegar hún kemst að því að unga konan sem var með
fyrrverandi eiginmanni hennar í bílnum er ólétt,
finnur Joanna sig knúna til að bregðast við.
384 bls. / H 11:13 klst.
Björt bókaútgáfa - Bókabeitan
KIL RAF HLB

Snákurinn mikli

Svarti engillinn

Pierre Lemaitre
Þýð: Friðrik Rafnsson
Mathilde er miðaldra andspyrnuhetja, ekkja, móðir
og hundavinur. Þessi elskulega kona, sem er hvers
manns hugljúfi, á sér þó aðra og skuggalegri hlið sem
aðeins örfáir vita um. Bráðskemmtileg og óvænt saga
eftir einn vinsælasta spennusagnahöfund Frakka.
283 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

KIL RAF

Nina von Staffeldt
Þýð: Lára Sigurðardóttir
Karlmaður finnst myrtur í báti á reki við
Norður-Grænland. Í farmi bátsins reynist vera
mikið magn af hvítabjarnarskinni og náhvala- og
rostungstönnum. Við fyrstu sýn virðist hér um
að ræða smyglvarning og afrakstur ólöglegra
veiða. Önnur bókin um Sika Haslund og
blaðamanninn Þormóð Gíslason í sjálfstæðum
flokki glæpasagna sem gerast á Grænlandi.
307 bls.
Ugla
KIL

Staðurinn

Systirin í skugganum

Þriðja bókin í bókaflokknum um systurnar sjö
Lucinda Riley
Þýð: Valgerður Bjarnadóttir
Star, dularfyllst systranna, er hikandi við að stíga út
úr örygginu sem hún upplifir í nánu sambandi við
systur sína CeCe. Vísbendingin sem Pa Salt skildi
eftir um uppruna hennar leiðir hana í fornbókabúð
í London. Hún stígur út úr skugga systur sinnar
og kýs sína eigin framtíð. Bókaflokkurinn um
systurnar sjö er einhver sá vinsælasti í heimi.
606 bls.
Benedikt bókaútgáfa

Annie Ernaux
Þýð: Rut Ingólfsdóttir
Hann fór aldrei inn á söfn og las eingöngu
héraðsblaðið, verkamaðurinn sem varð smákaupmaður.
Hann flíkaði ekki tilfinningum sínum en bar þá einlægu
von í brjósti að dóttir hans gengi menntaveginn.
Dóttirin er Annie Ernaux, Nóbelsverðlaunahafi í
bókmenntum 2022. Í þesssari snilldarlegu bók fjallar
hún á nærfarin hátt um samband sitt við föður sinn.
108 bls.
Ugla
KIL RAF
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Systirin í storminum

ÞÝDD

Undir yfirborðinu

Önnur bókin í bókaflokknum um systurnar sjö
Lucinda Riley
Þýð: Valgerður Bjarnadóttir
Ally fær vísbendingu um uppruna sinn við andlát föður
síns. Hún rekur slóð sína til Noregs og tengist ævi
óþekktrar söngkonu, Önnu Landvik, sem var uppi 100
árum fyrr og söng þegar tónlist Griegs við ljóðabálk
Ibsens, Pétur Gaut, var frumflutt. Hvernig tengist
Anna föður hennar, hver var hann í raun og veru?
560 bls.
Benedikt bókaútgáfa

Freida McFadden
Þýð: Ingunn Snædal
Velkomin í fjölskylduna, segir Nina Winchester þegar
ég tek í vel snyrta hönd hennar. Ég brosi kurteislega
og lít í kringum mig í ríkmannlegu anddyrinu. Starfið
hér er síðasta tækifæri mitt til að hefja nýtt líf. Ég
get þóst vera sú sem ég vil vera. Fljótlega kemur
þó í ljós að leyndarmál Winchester-fjölskyldunnar
eru mun ógnvænlegri en mín!
336 bls.
Drápa
SVK

KIL RAF HLB

Sælureitur agans

Upplausn

Fleur Jaeggy
Þýð: Brynja Cortes Andrésdóttir
14 ára stúlka hefur varið hálfu lífi sínu í
heimavistarskólum í Ölpunum en bíður þess eins
að vistinni ljúki svo hið sanna líf geti hafist. Tíminn
líður hægt við fullkomna náttúrufegurð og lífsleiða.
Hún laðast að skólasystur sem þekkir lífið utan
heimavistarskóla ... Einstök skáldsaga um sakleysi
æskuára og ógnir fullorðinsára, listilega skrifuð.
138 bls.
Ugla
KIL RAF

Sara Blædel og Mads Peder Nordbo
Þýð: Ingunn Snædal
Á fallegum sumardegi er Charlotte, móðir tveggja
ungra barna, á leið úr ræktinni í skólann þar
sem hún vinnur í friðsælum smábæ á eyjunni
Fjóni. Nokkrum mínútum síðar er hún horfin
sporlaust á þessari stuttu leið. Hér leggja saman
krafta sína tveir höfundar í fremstu röð.
319 bls.
Bjartur
KIL RAF

Tjaldið fellur

Útlínur liðins tíma

Síðasta mál Poirots
Agatha Christie
Þýð: Helgi Ingólfsson
Vinirnir Hercule Poirot og Hastings eru komnir
á Styles-setur þar sem þeir leystu sína fyrstu
morðgátu. Bæði Poirot og Styles-setrið hafa séð betri
daga. En þótt Poirot sé kominn í hjólastól vegna
liðagigtar eru „litlu gráu sellurnar“ hans enn í fullu
fjöri. Hann veit að einn gestanna er fimmfaldur
morðingi sem hyggur á enn eitt morðið ...
254 bls.
Ugla

Virginia Woolf
Þýð: Soffía Auður Birgisdóttir
Minningabrot eins fremsta rithöfundar 20.
aldarinnar, Virginiu Woolf, sem hér birtast
eru vitnisburður um hvernig endurtekin högg
dauðans, kynferðisbrot og önnur áföll í bernsku
mörkuðu persónuleika hennar fyrir lífstíð.
Soff ía Auður Birgisdóttir þýðir af vandvirkni
og ritar einnig ítarlegan eftirmála.
188 bls.
Una útgáfuhús
SVK

KIL

Tríó

Vanþakkláti flóttamaðurinn

Johanna Hedman
Þýð: Halla Kjartansdóttir
Thora er einkabarn auðugra bóhemforeldra, fædd
með silfurskeið í munni inn í sænska yfirstétt. Hún
og August eru bernskuvinir en rót kemur á samband
þeirra þegar Hugo kemur til sögunnar. Þau dragast
hvert að öðru en undir yfirborðinu krauma andstæður,
stéttamunur, ást – eða óvissa um ást – og jafnvægið
sem ríkir á milli þeirra er afar viðkvæmt.
374 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
KIL RAF HLB

Dina Nayeri
Þýð: Bjarni Jónsson
Átta ára gömul flúði Dina Nayeri frá Íran ásamt
kristinni móður sinni og bróður. Áratugum
síðar skilgreinir hún sig enn út frá flóttanum.
Í þessari bók fléttar hún saman sögur annarra
flóttamanna og hælisleitenda á síðustu árum
við sína eigin og varpar ljósi á ægivaldið sem
felst í því að velja á hvern er hlustað.
400 bls.
Angústúra
KIL

Umskiptin og aðrar sögur

Franz Kafka
Þýð: Eysteinn Þorvaldsson og Ástráður Eysteinsson
Hér eru allar sögur Franz Kafka sem hann gekk
sjálfur frá til útgáfu, 44 talsins, allt frá örsögum
upp í nóvellur. Sögurnar eru fjölbreyttar að efni
og formi og sýna vel innsæi höfundar í mannlega
tilveru, furður hennar, ótta og efa. Allar hafa
birst áður á íslensku en koma nú út í einni bók í
endurskoðaðri þýðingu með nýjum eftirmála.
364 bls.
Forlagið

Bækurnar heim!
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Skáldverk

ÞÝDD

Vargar í véum

Það síðasta sem hann sagði mér

Hans Rosenfeldt
Þýð: Nanna Brynhildur Þórsdóttir
Blóðugt uppgjör glæpagengja. Dauðir úlfar með
mannakjöt í maganum. Kaldrifjaður útsendari
rússnesku maf íunnar mætir á svæðið. Lögreglan
í sænska landamærabænum Haparanda kann að
fást við smákrimma en hér er við öllu svæsnari
glæpamenn að etja. Lögreglukonan Hanna
þarf að takast á við erfið mál um leið og hún
stríðir við ýmsar flækjur í einkalífinu.
381 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

Laura Dave
Þýð: Arnar Matthíasson
Hannah Hall rennismiður flytur þvert yfir Bandaríkin
til að giftast Owen, einstæðum föður sem hverfur
skyndilega og skilur hana eftir með stjúpdóttur sem
er henni ekki sérlega vinveitt. Einu skilaboðin frá
Owen eru „Verndaðu hana“. Verðlaunin Goodreads
Choice 2021, valin af bókaklúbbi Reese Witherspoon
og hefur selst í meira en 2.000.000 eintaka.
288 bls.
Benedikt bókaútgáfa

KIL RAF HLB

KIL RAF HLB

Veðurteppt um jólin

Þernan

Sarah Morgan
Þýð: Birgitta Elín Hassell og Marta Hlín Magnadóttir
Fjölskyldujól og óvæntur gestur! Miller-systkinin;
Ross, Alice og Clemmie eru á leið heim til foreldra
sinna yfir jólin. Lucy Clarke sér fram á mögulegan
starfsmissi í nýársgjöf – nema hún geti fengið Ross
Miller í samstarf. Þegar Lucy birtist á tröppunum
hjá Miller-fjölskyldunni halda þau að hún sé
kærasta Ross og taka henni fagnandi.
408 bls.
Björt bókaútgáfa - Bókabeitan
KIL RAF HLB

Nita Prose
Þýð: Magnea J. Matthíasdóttir
Þernan Molly Gray er frábær í sínu starfi en hún
á það til að misskilja og rangtúlka aðra og hefur
engan lengur til að hjálpa sér að skilja heiminn eftir
að amma hennar dó. Þegar auðkýfingur einn finnst
látinn í herbergi sínu og grunur fellur á Molly eru
góð ráð dýr en hún kemst að raun um það hverjir
eru vinir hennar í raun – og hverjir ekki.
375 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
KIL RAF HLB

Veldi hinna illu

Þessu lýkur hér

Anthony Burgess
Þýð: Helgi Ingólfsson
Í þessari miklu skáldsögu segir frá útbreiðslu kristni í
Rómaveldi á 1. öld þegar misvitrir og spilltir keisarar
á borð við Tíberíus, Calígúla og Neró ríktu. Þetta
er ein metnaðarfyllsta skáldsaga Anthonys Burgess
og býr yfir öllum hans bestu höfundareinkennum
– í senn fyndin og sorgleg, blíð og grimm, raunsæ
og heimspekileg en umfram allt mannleg.
604 bls.
Ugla

Colleen Hoover
Þýð: Birgitta Elín Hassell og Marta Hlín Magnadóttir
Stundum er það sá sem maður elskar mest sem
særir dýpst. Lífið hefur ekki alltaf verið Lily auðvelt
og hún hefur þurft að leggja hart að sér. Hún komst
frá smábænum sem hún ólst upp í, útskrifaðist úr
háskóla, flutti til Boston og stofnaði eigið fyrirtæki.
Þegar hún kynnist heila- og taugaskurðlækninum
Ryle virðist lífið hreinlega of gott ...
400 bls. / H 11:54 klst.
Björt bókaútgáfa - Bókabeitan
KIL RAF HLB

KIL

Velkomin heim

Þetta gæti breytt öllu

Ninni Schulman
Þýð: Elín Guðmundsdóttir
Einn síðsumardag í Hagfors fær blaðakonan Magdalena
Hansson boð um að hitta gamla bekkjarfélaga úr
grunnskóla. Ætlunin er að dvelja í kennarabústaðnum
eins og þau gerðu eina helgi í 9. bekk. Við
endurfundina virðast allir falla í gamalt mynstur og
fljótlega kemur upp á yfirborðið óuppgerð misklíð.
Um kvöldið finnst einn bekkjarfélaginn dáinn ...
532 bls.
Ugla
KIL RAF HLB

Jill Mansell
Þýð: Snjólaug Bragadóttir
Ef Essie hefði ekki skrifað þetta tölvubréf – sem
enginn átti að sjá nema besta vinkona hennar en fór
óvart til allra sem hún þekkti – væri hún enn örugg
í fanginu hjá Paul og jafnvel að undirbúa brúðkaup
þeirra. En þá hefði hún aldrei flutt í risíbúðina við
torgið – og aldrei hitt Conor eða kynnst Lucasi ...
384 bls.
Ugla
KIL RAF HLB

Við skulum ekki vaka

Ævintýri frá Kóreu og Japan

Heine Bakkeid
Þýð: Magnús Þór Hafsteinsson
Thorkild Aske heldur með systur sinni til Íslands að
heimsækja aldraðan föður þeirra, Úlf, sem glímir við
krabbamein. Úlfur er mikill umhverfissinni og á að
baki litríka ævi í endalausu stríði við íslensk stjórnvöld.
Á Íslandi sogast Thorkild inn í morðmál sem
tengjast umhverfisvernd og virkjanaframkvæmdum
– og æsilegir leikar berast um landið.
447 bls.
Ugla
KIL RAF HLB

48

Endurs: Unnur Bjarnadóttir
Myndh: Elías Rúni
Ævintýri frá Kóreu og Japan er endursögn fimm
kóreskra og fimm japanska ævintýra á íslensku. Í þeim
er að finna persónugervinga mismunandi náttúruafla,
dísir og guði sem búa bæði á himnum og á sjávarbotni,
og börn sem finnast inni í trjám eða ávöxtum.
Hverju ævintýri fylgir stutt umfjöllun og einnig er
gerð grein fyrir sögu og menningu landanna.
96 bls.
Bókaútgáfan Asía
KIL
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Ljóð og leikrit
Blástjarna efans

Valdimar Tómasson
Þetta er sjötta ljóðabók Valdimars Tómassonar
sem eins og í fyrri bókum sínum yrkir í knöppu
formi og með markvissu og afar fáguðu myndmáli
um djúpar og stundum sárar tilfinningar.
46 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

Ljóð og leikrit

SVK

Af djúpum straumi

Dagslátta

Ferdinand Jónsson
Af djúpum straumi er þriðja ljóðabók Ferdinands
Jónssonar. Hann vakti mikla athygli fyrir frumraun
sína, Innsævi, og sagði Védís Skarphéðinsdóttir
bókmenntafræðingur í dómi sínum: „bókin er beinlínis
fögur hvar sem á hana er litið, og efniviðurinn er
lifandi og litríkur, en jafnframt tregafullur.“ Á eftir
Innsævi sendi Ferdinand frá sér Í úteyjum.
69 bls.
Veröld

SVK

Ari Jóhannesson
Ari Jóhannesson læknir sækir yrkisefni sín öðrum
þræði í starf sitt og tvinnar saman ljóðmál og
læknamál í áhrifaríkum svipmyndum af fólki á
ystu nöf. Lífsháskinn er hvergi fjarri en skáldið
lýsir því sem fyrir ber með kímnu raunsæi. Þetta
er önnur ljóðabók Ara en fyrir þá fyrri hlaut hann
Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar.
83 bls.
Forlagið - Mál og menning

SVK

Allt og sumt

Eintal við tungl

Þórarinn Eldjárn
Eitthundrað stökur og spökur. Athugasemdir,
hugleiðingar, stemmningar um nokkurn veginn hvað
sem er. Eða eins og segir í lokaerindi bókarinnar:
Ég hef ort heitt og kalt
um hátt og lágt – sprækt, hrumt.
Ort hef ég um allt
en þó mest um sumt.
109 bls.
Gullbringa ehf.

SVK

Sigurður Örn Guðbjörnsson
Eintal við tungl er þriðja ljóðabók Sigurðar Arnar
80 bls.
Kolgrímur

KIL

Allt sem rennur

Ekkert eitt

Bergþóra Snæbjörnsdóttir
Á hverju ári sendir hún
fyrrverandi eiginmanni sínum skilaboð
ég lifi
á hverju ári svarar hann
ég veit
Allt sem rennur er ný ljóðsaga eftir
höfund Flórída og Svínshöfuðs .
160 bls.
Benedikt bókaútgáfa

Sandra Ólafsdóttir
Höfundur ljóðanna er ung kona á Seyðisfirði. Hún
hannaði kápu bókarinnar og teiknaði myndir sem
fylgja ljóðunum. Sandra hefur verið iðin við listsköpun,
ljósmyndun, myndbandagerð og myndlist. Hún
hefur notað ritlist til að skrifa sig í gegnum erfiða
reynslu og tilfinningar og má fylgja hennar mögnuðu
vegferð úr myrkri í ljósið við lestur ljóðanna.
74 bls.
Félag ljóðaunnenda á Austurlandi

SVK

IB RAF

Bland í poka

Ekkert hálfkák og sút

Vísur og kvæði eftir Hermann frá Kleifum
Hermann Kristinn Jóhannesson
Í bók þessari birtast vel á annað hundrað vísur, auk
nokkurra kvæða, eftir Hermann Kristin Jóhannesson
frá Kleifum í Gilsfirði. Vísur hans um menn og
málefni líðandi stundar eru óvenju snjallar og hafa
sumar orðið landfleygar. Ragnar Ingi Aðalsteinsson
annaðist útgáfuna og ritar inngang.
76 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Páll Jónasson
Höfundurinn, Páll Jónasson ólst upp við
ljós og lausavísur og íslenskt mál hefur
alltaf verið honum hugleikið.
Hér býður hann ykkur upp á bland í
poka frá árunum 1997-2022.
72 bls.
Bókaútgáfan Hólar

SVK
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Ljóð og leikrit
Eldsbirta

Helgarsögur

Gár og Gys
Hannes Örn Blandon
Þetta eru sögur í bundnu máli, þar á meðal kirkjusögur
(gaman og alvara), sögur úr Grundarþingum í Eyjafirði,
þjóðsögur og einkamálasögur, hlýjar og ljúfar.
156 bls.
Hannes Örn Blandon

Kristrún Guðmundsdóttir
Stuttu eftir að eldgosið við Fagradalsfjall hófst fékk
kona sinn dauðadóm. Hún var búsett á Reykjanesi
og nýtir síðustu mánuði lífsins til þess að fara að
gosinu, þegar heilsa leyfir. Konan upplifir alheim
í nýju ljósi og skynjar sterkt að örlög hennar eru
aðeins hlekkur í keðju örlaga frá örófi. Ljóðin
spretta upp, þankar hennar við ævilok.
39 bls.
Espólín forlag

KIL

KIL

Ég er nú bara kona

Humm

Embla Hakadóttir
Ástarleit er örðugt starf / þótt oft það bæti þroska.
/ Til að krækja í kóngsson þarf / að kyssa marga
froska. Fyrsta bók höfundar sem hefur verið hluti
af hagyrðingasamfélaginu um árabil. Eftir hana hafa
birst vísur og kvæði sem hafa vakið verðskuldaða
athygli, enda hefur hún næmt eyra fyrir brag og
ljóð hennar eru vel ort, frumleg og grípandi.
72 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Linda Vilhjálmsdóttir
Í þessari látlausu og fallegu ljóðabók vefur
Linda Vilhjálmsdóttir persónulega sögu sína og
bernskuminningar saman við reynslu formæðra sinna
svo að úr verður voldugur hljómur sem endurómar
í huga lesanda lengi eftir að lestrinum er lokið.
58 bls.
Forlagið - Mál og menning

SVK

KIL

Ég vil bæta mitt land

Í morgunsárið

Ólafur F. Magnússon
Þriðja ljóðabók Ólafs F. Magnússonar læknis. Henni
fylgir geisladiskur með lögum hans og ljóðum sem er
fjórði geisladiskurinn sem Ólafur lætur frá sér fara.
62 bls.
Skrudda

IB

Rúnar Þorsteinsson
Aðeins lítið augnablik, / alda rís og kveður. Rúnar
Þorsteinsson fæddist á Stöðvarfirði árið 1956 og
settist að erlendis 25 ára gamall. Í langri útivist
hefur hin hefðbundna íslenska ljóðagerð viðhaldið
móðurmálinu og verið höfundi til dægrastyttingar.
Í morgunsárið er fyrsta bók höfundar.
106 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

KIL

Fárra orða ljóð

Ísland pólerað

Pjetur Hafstein Lárusson
Góð hæka er sem dögg í grasi eða snjókorn á
nakinni trjágrein; hún kemur eitt andartak og
hverfur jafnharðan, en fer þó hvergi. Þetta kann að
hljóma mótsagnakennt, en ætti þó að vera augljóst
þeim sem ljóðum unna. Ljóðlist, eins og öll list, er
spurning um skynjun, ekki skilning. Sama gildir um
tönkur, þær koma og fara, en sitja þó um kyrrt.
80 bls.
Skrudda

Ewa Marcinek
Þýð: Helga Soffía Einarsdóttir
Ísland pólerað er safn örsagna og ljóða eftir Ewu
Marcinek, pólskan rithöfund sem búsett er í
Reykjavík. Með húmor og kaldhæðni að vopni lýsir
hún raunveruleika ungrar konu sem flytur til Íslands
til þess að hefja nýtt líf á nýju tungumáli. Bókin
hefur þegar hlotið frábærar viðtökur þar sem nýrri
rödd í íslenskum bókmenntum er fagnað.
168 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
SVK

KIL

Fingramál

Kona/Spendýr

Guðrún Hannesdóttir
Í níundu ljóðabók sinni leiðir Guðrún lesandann
„leikandi létt / burt frá landamærum þagnarinnar“
og með ósvikinni röddu birtir honum heiminn
„með nýju letri / nýju gliti“ jafnt í björtum tónum
sem myrkum, óþekktum sem kunnuglegum.
64 bls.
Partus

SVK

Ragnheiður Lárusdóttir
Þriðja ljóðabók Ragnheiðar Lárusdóttur, en fyrri bækur
hennar, Glerflísakliður og 1900 og eitthvað, hlutu mikla
athygli og lof, og fyrir þá síðarnefndu fékk Ragnheiður
Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar.
60 bls.
Bjartur

SVK
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Ljóð og leikrit
Krossljóð

Máltaka á stríðstímum

Sigurbjörg Þrastardóttir
Sigurbjörg Þrastardóttir fer hér nýstárlega leið í
skáldskap sínum og slæst í för með 40 erlendum
skáldum af ólíkum uppruna. Ásamt því að þýða ljóð
eftir hvert og eitt þeirra dregur hún fram óbirt ljóð
úr eigin fórum sem kallast á við raddir gestanna.
115 bls.
Dimma

SVK

Natasha S.
Máltaka á stríðstímum er frásögn manneskju
sem fylgist með stríði í heimalandi sínu úr
fjarlægð. Hennar eigin þjóð, Rússar, hervæðist
og ræðst inn í Úkraínu. Andstaða höfundar við
stríðsreksturinn vekur margslungnar tilfinningar og
spurningar sem glímt er við í bókinni. Bókin hlaut
Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar.
68 bls.
Una útgáfuhús

SVK

Lifað með landi og sjó

Með flugur í höfðinu

Sýnisbók íslenskra örsagna og prósaljóða 1922–2012
Umsj: Kristín Guðrún Jónsdóttir og Óskar Árni
Óskarsson
Í þessu yfirliti eru afar fjölbreyttir textar eftir tugi
íslenskra skálda, fyndnir, ljóðrænir, angurværir
eða beittir. Allir eiga það sameiginlegt að liggja
á mörkum ljóðs og sögu og fá margir spennu
sína af því. Kristín Guðrún ritar einnig inngang
þar sem hún rekur sögu bókmenntaformsins
og veltir fyrir sér skilgreiningum þess.
214 bls.
Forlagið - Mál og menning

Jón Hjartarson
Myndh: Ása Önnu- og Ólafsdóttir
Höfundur er Strandamaður að ætt og uppruna.
Lifað með landi og sjó er sjöunda bók Jóns og
fyrsta ljóðabók hans. Ljóðin eru persónuleg –
óður til náttúru Íslands og sögu lands og þjóðar.
Ása Önnu- og Ólafsdóttir myndskreytti.
64 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

SVK

KIL

Ljóðin hennar Vigdísar

Meinvarp

Umsj: Vigdís Finnbogadóttir
Myndh: Guðbjörg Lind Jónsdóttir
Vart verður fundin meiri ástríðumanneskja en Vigdís
Finnbogadóttir þegar kemur að íslenskri tungu og
menningu. Vigdís hefur alla tíð verið unnandi ljóðlistar
og hér tekur hún saman helstu ljóðin sem hafa fylgt
henni frá bernsku til dagsins í dag. Einstök verk
listakonunnar Guðbjargar Lindar auðga ljóðlínurnar
og mynda skemmtilegt samtal við kvæðin.
124 bls.
Sögur útgáfa

Hildur Eir Bolladóttir
Séra Hildur Eir er prestur í Akureyrarkirkju
og lýsir hér af einlægni, næmni og húmor
glímu sinni við krabbamein og tilfinningunum
sem fylgja þeim átökum: Sársauka og sorg
en líka gleði, trú, von og sátt.
36 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

SVK

IB

Ljósker

Lísa María Jónsdóttir
Myndskreytt ljóðabók. Bókin Ljósker er óður til
lífsins og náttúrunnar, en með henni vill höfundur
höfða til mannlegrar tilvistar hér á jörð.
120 bls.
Lísa María Jónsdóttir

KIL

Manndómur

Þorvaldur Sigurbjörn Helgason
Kraftmikið og áleitið verk um uppvöxt drengs til
manns, um ást og sorg og það að sættast við sjálfan
sig. Þorvaldur hefur birt sögur og ljóð í bókum og
tímaritum og sent frá sér tvær ljóðabækur.
63 bls.
Forlagið - Mál og menning

Vertu ekki bóklaus á jólanótt
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Ljóð og leikrit
Næturlýs

Plómur

Sigurbjörg Friðriksdóttir
Næturlýs er þriðja ljóðabók Sigurbjargar Friðriksdóttur.
Ljóðin eru myrk og meitluð og draga lesandann inn
á svið þar sem öll skilningarvit eru virkjuð.
71 bls.
Skriða bókaútgáfa

SVK

Sunna Dís Másdóttir
Litsterkar ljóðmyndir sem snerta jafnt við
tilfinningum og skilningarvitum. Umfjöllunarefnið
eru nýjar kenndir sem ólga í brjóstinu og ekki má
tala um. Þetta er fyrsta ljóðabók höfundar sem
er ein Svikaskálda og hefur í félagi við þau meðal
annars skrifað skáldsöguna Olíu sem tilnefnd var
til Íslensku bókmenntaverðlaunanna 2021.
48 bls.
Forlagið - Mál og menning

SVK

Næturverk

Sjófuglinn

Sjón
Næturverk eftir meistara Sjón er mögnuð og
marglaga, djúpskyggn og draumkennd ljóðabók,
þar sem innri sýn og ytri veruleiki mætast í
nóttinni. Auðugt myndmálið kveikir sterkar
kenndir og knýjandi hugsanir um mannskepnuna
og veröldina, myrkar goðsagnir og hversdagslegur
veruleiki kallast á og orðfærið er engu líkt.
78 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

SVK

Egill Ólafsson
Egill Ólafsson situr við dánarbeð föður síns.
Upp í hugann koma minningar og svipmyndir
úr viðburðaríkri ævi. Ólafur Á. Egilsson
var lengi til sjós, kallaður Sjófuglinn, vann
margvíslega erfiðisvinnu á stríðsárunum og lá
ungur heilt ár berklaveikur á Landakoti ásamt
félögum sínum sem dóu einn af öðrum.
107 bls.
Bjartur

SVK

Skáld-Rósa

Ljóðorð Eirorms

Óða óða, Vonarskjöldur, Úlfamjólk

Heildarsafn kveðskapar
Rósa Guðmundsdóttir
Skáldskapur Rósu Guðmundsdóttur (1795–1855)
birtist hér í fyrsta sinn í heildstæðu safni sem Ragnar
Ingi Aðalsteinsson ritstýrði og bjó til prentunar.
Formála ritar Elísabet Jökulsdóttir skáld sem segir
þar m.a. „Skáld-Rósa er skáld því hún býr yfir
umbreytingarafli, skáldlegum þrótti og skáldlegri
sýn. ... hún veinar meðan hjartað springur.“
168 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Oddný Eir Ævarsdóttir
Ljóðorð Eirorms:
Ljóðorð Eirorms: Óða óða,
Vonarskjöldur og Úlfamjólk.
Þrjár ljóðabækur eftir Oddnýju Eir Ævarsdóttur
490 bls.
Eirormur ehf.

SVK

KIL

Ókyrrð

Skepna í eigin skinni

Leikrit
Brynja Hjálmsdóttir
Ókyrrð er gamanleikur um háska í háloftunum.
Leikritið gerist í flugvél á tímum heimsfaraldurs
og hverfist um fjórar persónur sem allar stefna í
ólíkar áttir. Það er ókyrrð í lofti í þessu ærslafulla
verki sem fjallar um þrána eftir jafnvægi og
óuppfylltar óskir um að hafa stjórn á eigin tilveru,
í heimi þar sem ekkert lætur að stjórn.
110 bls.
Una útgáfuhús

Hrafnhildur Hagalín Guðmundsdóttir
Sterk og heillandi ljóðabók þar sem eftirminnilegar
náttúru- og borgarmyndir fanga athyglina en undir
niðri býr annar og sárari veruleiki. Hér er ort um
tímann og söguna, lífið og dauðann, í djúpum og
myndríkum ljóðum; andrúmsloftið er grípandi
og textinn blæbrigðaríkur og tær. Fyrsta ljóðabók
Hrafnhildar sem er þekkt fyrir leikrit sín.
63 bls.
Forlagið - Mál og menning

SVK

KIL

Ólgublóð / Restless Blood

Úrval ljóða ásamt enskum þýðingum Júlíans D‘Arcys
og Ástráðs Eysteinssonar.
Hannes Hafstein
Þýð: Júlían D'Arcy og Ástráður Eysteinsson
Ritstjóri: Birna Bjarnadóttir
Hannes Hafstein steig fram sem nýtt afl í íslenskum
skáldskap. Ljóð hans þóttu einkennast af krafti,
raunsæi og hispursleysi. Í þeim búa innri átök sem
settu einnig svip á feril hans sem stjórnmálamanns
og fyrsta ráðherra Íslands. Ljóðin endurspegla
ólgu tilfinningaverunnar andspænis náttúrunni,
samskiptum kynjanna og þjóðfélagi á tímamótum.
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur / Háskólaútgáfan

KIL

52
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Skrifað í þangið

Sigurður Jón Ólafsson
Í þessari bók eru yrkisefni af margvíslegum toga.
Einn kafli er helgaður nánasta umhverfi höfundar,
101 í Reykjavík, annar höfðar til fólks á öllum aldri
með frjótt ímyndunarafl, sá þriðji er endurminningar,
fjórði er helgaður minningu Ástu Lilju, eiginkonu
höfundar, og sá síðasti, Trú, fjallar um tilvist
mannsins og tengsl hans við náttúruna.
66 bls.
Skrudda

KIL

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

G Sveigjanleg kápa

Ljóð og leikrit
Skurn

Svartdjöfull

Arndís Lóa Magnúsdóttir
Ung stúlka stríðir við svefnleysi eftir að tvíburasystir
hennar lendir í slysi. Hún reynir að dreifa huganum
með því að hugsa um allt sem er kringlótt.
Skurn er f íngerð ljóðsaga um aðskilnað og áföll,
styrk og viðkvæmni, og eftir stendur spurningin
hvort hægt sé að skilja sársauka annarra.
101 bls.
Una útgáfuhús

SVK

Gunnlaugur Bjarnason
Með gömlum hákarlaveiðimanni sækir höfundur á
mið myrkurs og sjávar til að gá hvað þar leynist. Á
eftir þeim liggur slóð klakahröngls, þunglyndis og
ótta. Eða hvað leynist innan við litlar dyr undir súð
og bakvið andlit í spegli? Hákarlar, djöflaskötur og
mara leggjast yfir og breyta skáldi í marmara.
96 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

KIL

Spádómur fúleggsins

Söngvar norðursins

Ljóð Inúíta frá Grænlandi og Kanada
Þýðandi ljóða: Björn Ingvarsson
Telja má til tíðinda að ljóð Inúíta komi út á íslensku,
ljóð sem voru samin áður en Inúítar fengu ritmál.
Mannfræðingurinn Knud Rasmussen skráði
kveðskapinn á ferðum sínum og gaf út á dönsku. Björn
Ingvarsson þýddi ljóðin eftir útgáfu hans. Hann segir
þýðinguna erfiða, hann hafi reynt að setja í forgang
að koma boðskap ljóðanna sem best til skila.
133 bls.
Félag ljóðaunnenda á Austurlandi

Birta Ósmann Þórhallsdóttir
Spádómur fúleggsins er fyrsta ljóðabók Birtu
en hún hefur áður gefið út örsagnasafnið
Einsamræður og þýðingu úr spænsku á
Snyrtistofunni eftir Mario Bellatin.
69 bls.
Skriða bókaútgáfa

SVK

SVK

Stórsæ stjarnfræðileg fyrirbæri

Talandi steinar

Eyrún Ósk Jónsdóttir
Eyrún Ósk Jónsdóttir, handhafi Bókmenntaverðlauna
Tómasar Guðmundssonar, yrkir hér um föðurmissi,
afstæði tíma og rúms, og hvernig megi lifa af
missi sem líkist því þegar reikistjarna hverfur af
himni. En líka um það sem yfirstígur tíma og rúm,
kærleikann, fegurðina og ástina og þá töfra lífsins
sem mikilvægt er að við förum ekki á mis við.
108 bls.
Bjartur

Guðmundur Gíslason
Ljóðabálkurinn Talandi steinar lýsir dvöl á geðdeild
og glímu við erfiðar tilfinningar. Þessi áhrifamikla
bók hlaut nýræktarstyrk Miðstöðvar íslenskra
bókmennta árið 2022 og segir í umsögn meðal annars:
"Þetta heildstæða verk býr yfir framvindu um leið
og hvert ljóð stendur sjálfstætt sem sjónhending inn
í tilveru þeirra sem glíma við geðsjúkdóma."
62 bls.
Bjartur

SVK

KIL

Stundum verða stökur til

Tíminn á leiðinni

Hjálmar Jónsson
Bragasnillingurinn Hjálmar Jónsson fer hér á
kostum í leiftrandi kveðskap og frásögnum. Hann
rekur sig fram um ævina í vísum og ljóðum enda
ljóst að bundið mál varðar æviveginn.
175 bls.
Bókaútgáfan Hólar

Steinunn Sigurðardóttir
Í nýrri ljóðabók höfuðskáldsins Steinunnar
Sigurðardóttur er tíminn meginstefið; kynslóðirnar,
árstíðirnar, upphaf og endalok – horft er
bæði inn á við og út í heiminn, á náttúruna,
lífið sjálft. Ljóðmálið er í senn leikandi létt
og hnitmiðað, myndir dregnar skýrum og oft
óvæntum dráttum, ærsl og alvara vegast á.
82 bls.
Forlagið - Mál og menning

SVK

IB

Það er stuð að lesa bók

GOR Gormabók  

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

G Sveigjanleg kápa

BÓKATÍÐINDI 2022

53

Ljóð og leikrit
Urðarflétta

Við lútum höfði fyrir því sem fellur

Ragnheiður Harpa Leifsdóttir
Fíngerð og dulmögnuð prósaljóð um náttúruna sem
býr innra með okkur, viðkvæm augnablik, horfna
skóga, uglur sem grípa nóttina, ástvini í handanheimi,
eggaldin sem vex úr koki, kreppta hnefa, sár sem
aldrei gróa, fljúgandi þakplötur, þeysandi halastjörnur
og byltingar sem fæðast í móðurkviði. Urðarflétta
er önnur ljóðabók Ragnheiðar Hörpu.
55 bls.
Una útgáfuhús

SVK

Alda Björk Valdimarsdóttir
Öflug og eftirtektarverð ljóðabók þar sem fjallað
er um flóknar tilvistarspurningar. Trú og von
manneskjunnar og kaldur efnisheimurinn vegast
á í áhrifaríku myndmáli ljóðanna og þar birtist
stórbrotin sköpunarsaga sem spannar allt frá
hjartslætti fósturs upp í þyt vetrarbrauta. Alda
Björk hefur áður sent frá sér eina ljóðabók.
80 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

SVK

Urta

Það sem hverfur

Gerður Kristný
Urta segir í fáum en áhrifamiklum orðum sögu
af harðri lífsbaráttu á hjara veraldar. Gerður
Kristný hefur lengi verið eitt ástsælasta skáld
þjóðarinnar, enda hafa fáir viðlíka tök á blæbrigðum
tungumálsins. Ljóðabálkar hennar hafa vakið
aðdáun lesenda hér heima og víða erlendis og
því sætir nýr slíkur ævinlega tíðindum.
100 bls.
Forlagið - Mál og menning

SVK

IB RAF

Úr vonarsögu

Þriðja kver um kerskni og heimsósóma

Hanne Bramness
Þýð: Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson
Ljóðaflokkur þar sem vonin sjálf er undirliggjandi og
mikilvægt afl til mótvægis við atburði sem eiga sér
stað á yfirborðinu. Á markvissan hátt vinnur skáldið
úr minningabrotum úr æsku og fléttar saman hinu
kunnuglega og því sem er framandi. Hanne Bramness
er eitt þekktasta samtímaskáld Norðmanna.
62 bls.
Dimma
SVK

What disappears / Ce qui disparaît / Was verschwindet
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson
Myndir: Nökkvi Elíasson
Þýð: Gérard Lemarquis, Wolfgang Schiffer og Jón
Thor Gíslason
Tvímála ljóðaútgáfa ásamt fjölda ljósmynda af íslenskum
eyðibýlum. Verk sem býr yfir miskunnarlausri fegurð
hnignunar sem höfundarnir fanga með eftirminnilegum
hætti. Tregablandin ljóð kallast á við áhrifamiklar
myndir og hreyfa svo sannarlega við lesandanum.
Fæst með þýðingum á ensku, frönsku og þýsku!
119 bls.
Dimma

Helgi Ingólfsson
Í Þriðja kveri um kerskni og heimsósóma má
finna gamanmál, þar sem mestmegnis er skopast
að dægurþrasi líðandi stundar, en inni í millum
leynist alvarlegra efn. Í ofanálag bætast nú enn
á ný við nokkrar Barnasögur fyrir fullorðna,
þar sem sagnaarfur barnabókmenntanna er
skoðaður í spéspegli hins flókna nútíma.
225 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

IB

Úti bíður skáldleg veröld

Þykjustuleikarnir

Jakub Stachowiak
Jakub Stachowiak hefur komið sem ferskur andvari
inn í íslenskan ljóðaheim, en árið 2021 kom út
hans fyrsta bók, Næturborgir. Í ljóðum sínum
blæs Jakub nýju lífi í tungumálið og dregur fram
ljóðrænar myndir með frumleika, glaðværð og
áræðni. Skyldulesning fyrir ljóðaunnendur.
„Grjótmögnuð flugeldasýning“ –
Steinunn Sigurðardóttir
48 bls.
Páskaeyjan bókaútgáfa
SVK

Anton Helgi Jónsson
Í þessari ljóðabók er okkur boðið í sirkus þar sem
fer fram samfelld dagskrá og alls konar persónur,
misjafnlega kunnuglegar, eru kynntar til leiks. Leikur
með gervi og raddir endurspeglast að nokkru í útliti
og uppsetningu þessarar nýstárlegu ljóðabókar eftir
eitt af okkar vinsælustu og listfengustu skáldum.
144 bls.
Forlagið - Mál og menning

SVK

Varurð

Austfirsk ljóðskáld XXII

Öræfanna andar svífa

Draumey Aradóttir
Varurð er sjötta bók höfundar. Fimm ljóðanna hafa
þegar hlotið verðlaun og viðurkenningar. Í bókinni
býðst lesendum að reima á sig skóna og halda með
höfundi í ljóðför um oddhvassar lendur óttans; allt frá
upptökum hans að óumflýjanlegum átökunum.
80 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

KIL

IB
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Einar Hjálmar Guðjónsson, Sólveig Sigríður
Guðjónsdóttir, Arnheiður Guðjónsdóttir og Hallveig
Friðrika Guðjónsdóttir
Ljóðin sem birtast í þessari bók eru eftir fjögur
systkini sem ólust upp í Heiðarseli í Jökuldalsheiði
á fyrri hluta tuttugustu aldar. Þau urðu þekkt fyrir
ljóðagerð sína ung að árum. Félag ljóðaunnenda á
Austurlandi vill með útgáfunni heiðra minningu
þessara sönnu alþýðuskálda með vissu um að
kveðskapurinn á enn erindi við ljóðelska lesendur.
134 bls.
Félag ljóðaunnenda á Austurlandi

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

G Sveigjanleg kápa

Listir og ljósmyndir
Gullöldin

Listir og ljósmyndir

Myndir og minningar
Rúnar Gunnarsson
Í 60 ár hefur Rúnar Gunnarsson af eljusemi og
fagkunnáttu tekið ógrynni ómótstæðilegra ljósmynda
af fjölskrúðugu mannlífinu í Reykjavík. Úrval þeirra
má nú sjá í þessari veglegu ljósmyndabók. Í bókinni
er að auki sjálfsævisögulegur inngangur höfundar
með ljósmyndasögulegu ívafi auk smásagna sem
vekja upp bæði ljúfar og ljúfsárar minningar.
272 bls.
Nýhöfn
IB

Abstrakt – Geómetría

Gunnar Örn – Retrospective

á Íslandi 1950–1960
Ritstjóri: Ólafur Kvaran
Ásdís Ólafsdóttir
Abstrakt – Geómetría á Íslandi 1950–1960 er
glæsilegt stórvirki um eitt gróskumesta tímabil
íslenskrar listasögu. Í fyrsta sinn voru myndlistarmenn
okkar samstíga öðrum norrænum og evrópskum
kollegum. Fjöldi mynda af einstökum verkum þessara
listamanna er að finna í bókinni og fróðlegur texti
um listina á tímabilinu sem og listamennina.
266 bls.
Veröld
IB

IB

Arctic Creatures

Iceland – Photographer’s Paradise

Stefán Jónsson, Óskar Jónasson og Hrafnkell
Sigurðsson
Þrír vinir fara á hverju sumri í óbyggðir og eyðifirði og
búa til list úr því sem á leið þeirra verður eða þeir finna
í fjörum; rusli, dóti, plasti ... Ljósmyndabók á ensku.
80 bls.
Bjartur

SVK

Ritstjóri: Jón Sveinsson
Úrval glæsilegra Íslandsmynda eftir nokkra
innlenda og erlenda ljósmyndara sem sýna landið
í fjölbreytilegu ljósi á öllum tímum árs. Einstök
handbók fyrir alla náttúruunnendur.
144 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

IB

Georg Guðni / Berangur

Svona er Akranes

Jón Kalman Stefánsson og Einar Garibaldi Eiríksson
Ljóð: Harpa Rún Kristjánsdóttir
Ritstjóri: Ragnheiður Vignisdóttir
Vegleg útgáfa vegna sýningarinnar Georg Guðni /
Berangur. Falleg útgáfa um íslenska myndlist sem
listunnendur ættu ekki að láta fram hjá sér fara!
108 bls.
Listasafn Íslands

IB

Friðþjófur Helgason
Friðþjófur Helgason hefur tekið ljósmyndir á
Akranesi í hartnær hálfa öld og er hvergi nærri
hættur. Myndasafn hans er einstök heimild um
mannlíf, sögu og samfélagið á Skaganum.
128 bls.
MTH útgáfa

IB

Guðmundur Thorsteinsson - Muggur

Verksmiðjan á Hjalteyri

Draumarústir
Margrét Elísabet Ólafsdóttir, Bryndís
Snæbjörnsdóttir, Dominique Gauthier og Pari Stave
Ritstjóri: Margrét Elísabet Ólafsdóttir
Listamannarekna rýmið Verksmiðjan á Hjalteyri
tók til starfa í gömlu síldarverksmiðunni á
Hjalteyri haustið 2008. Í bókinni er starfseminni
lýst í máli og myndum og fjallað um stöðu
Verksmiðjunnar sem listamannarekins rýmis
í innlendu og erlendu samhengi.
139 bls.
Verksmiðjan á Hjalteyri

Kristín G. Guðnadóttir
Ritstjóri: Harpa Þórsdóttir
Vegleg útgáfa um listamanninn Guðmund
Thorsteinsson - Mugg
Sagt var að allt sem Muggur snerti yrði að listaverki
og mótaðist af hinum einstaka persónuleika hans.
207 bls.
Listasafn Íslands

SVK

IB

GOR Gormabók  

Gunnar Örn Gunnarsson, Aldís Arnardóttir og
Ólafur Elíasson
Myndir: Sigurgeir Sigurjónsson
Þýð: Ingunn Snædal
Gunnar Örn kom með sprengikrafti inn á svið
íslenskrar myndlistar og helgaði sér þar brátt rými.
Hann festi sig hvergi í straumum né stefnum en
kappkostaði að skapa eigin stíl af einstöku næmi
og dirfsku. Hér er haldið til haga verkum þessa
fjölhæfa listamanns frá fjörutíu ára ferli hans.
248 bls.
Forlagið
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Fræði og bækur almenns efnis
Allt sem þú vilt vita um Biblíuna

Þórhallur Heimisson
Víðar lendur Biblíunnar eru hér allar undir; hugljúfar
ástarlýsingar Ljóðaljóðanna, grimmileg þjóðarmorð
Gamla testamentisins, kærleiksboðskapurinn og
erfðasyndin. En skrímslin eru heldur ekki látin óáreitt.
Kvenfyrirlitning, hommafóbía og gyðingahatur
kirkjunnar fá vægðarlausa umfjöllun, sem og hin
aldagamla spurning um sannleiksgildi Biblíunnar.
488 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Fræði og bækur
almenns efnis

KIL

Aðstæðubundið sjálfræði

Almanak Háskóla Íslands 2023

Líf og aðstæður fólks með þroskahömlun
Ritstjórar: Ástríður Stefánsdóttir, Guðrún Valgerður
Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir
Hverju vill fólk með þroskahömlun ráða í eigin
lífi? Á það að stunda nám í háskóla? Hvernig
má stuðla að bættu kynheilbrigði meðal þess?
Hvernig má hindra nauðung og þvinganir á
heimilum fólks með þroskahömlun?
342 bls.
Háskólaútgáfan

SVK

Þorsteinn Sæmundsson og Gunnlaugur Björnsson
Auk dagatals flytur almanakið margvíslegar
upplýsingar, svo sem um sjávarföll og gang
himintungla. Lýst er helstu fyrirbærum á himni
sem frá Íslandi sjást, stjörnukort, áttavitastefnur á
Íslandi og kort sem sýnir helstu tímabelti heimsins.
Yfirlit um hnetti, mælieiningar, veðurfar o.fl. Af
nýju efni má nefna grein um segulstirni.
92 bls.
Háskólaútgáfan

KIL

Almanak HÍÞ 2023

Lærdómdsrit Bókmenntafélagsins

Af sifjafræði siðferðisins

Ásamt árbók 2021
Þorsteinn Sæmundsson og Gunnlaugur Björnsson
Ritstjóri: Arnór Gunnar Gunnarsson
Auk dagatals flytur almanakið margvíslegar
upplýsingar, svo sem um sjávarföll og gang
himintungla. Lýst er helstu fyrirbærum á himni sem
frá Íslandi sjást, stjörnukort, áttavitastefnur á Íslandi
og kort sem sýnir helstu tímabelti heimsins. Yfirlit um
hnetti, mælieiningar, veðurfar o.fl. Af nýju efni má
nefna grein um segulstirni. Ásamt árbók 2021.
120 bls.
Háskólaútgáfan

Friedrich Nietzsche
Af sifjafræði siðferðisins er eitt þeirra rita Nietzsches
þar sem hugsun hans er skýrust og beittust.
Ritið er skrifað um sama leyti og Handan góðs
og ills, sem komið hefur út í röð Lærdómsrita,
og hverfist að mörgu leyti um sömu spurningar
en tekur á þeim á beinskeyttari hátt.
Hið íslenska bókmenntafélag

IB

KIL

Alls konar íslenska

Ameríska goðsögnin

Hundrað þættir um íslenskt mál á 21. öld
Eiríkur Rögnvaldsson
Í Alls konar íslensku eru umfjöllunarefnin allt
frá eldheitum málvillum yfir í áskoranir 21.
aldarinnar um viðmið í málrækt, samfélags- og
tæknibreytingar og kynjamál og kynhlutleysi í máli.
Meginþræðirnir felast þó í gildi tungumálsins í
menningunni og að umræða um málfar og tungumálið
einkennist af jákvæðni og umburðarlyndi.
355 bls.
Forlagið - Mál og menning
SVK RAF

Saga Harley-Davidson-mótorhjóla á Íslandi
Njáll Gunnlaugsson
Saga hinna goðsagnakenndu
Harley-Davidson-mótorhjóla í máli og myndum,
frá því að þau fyrstu birtust á Íslandi árið 1917.
Þá upphófst sannkölluð gullöld þeirra, en eftir
stríð tók lögreglan þau í þjónustu sína. Einnig
er fjallað um nokkrar aðrar gerðir amerískra
mótorhjóla sem bárust til landsins. Ómissandi
bók fyrir áhugafólk um vélknúin ökutæki.
176 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
IB

Allt í blóma

Andvari 2022

Pottablómarækt við íslenskar aðstæður
Hafsteinn Hafliðason
Falleg stofublóm gera heimilin okkar bæði
vistlegri og hlýlegri. Þau veita einstaka vellíðan
og gleði, bæta andann og fegra umhverfið.
Sífellt stækkandi hópur blómaunnenda getur nú
fagnað því að hér sé loks komin hin eina sanna
biblía áhugafólks um pottaplöntur – og það frá
okkar mesta ástríðumanni í blómarækt.
503 bls.
Sögur útgáfa

Ritstjóri: Ármann Jakobsson
Aðalgrein Andvara 2022 er æviágrip Svövu
Jakobsdóttur rithöfundar og alþingismanns.
Höfundar ritsins 2022 eru Birna Bjarnadóttir,
Guðrún Kvaran, Gunnar Stefánsson, Lára
Magnúsardóttir, Hjalti Hugason, Arngrímur
Vídalín, Ólafur Kvaran, Þórir Óskarsson, Kjartan
Már Ómarsson, Sigurjón Árna Eyjólfsson, Gunnar
Skarphéðinsson og Jón Sigurðsson.
270 bls.
Háskólaútgáfan

SVK

KIL
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Fræði og bækur almenns efnis
Á heimaslóð

Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar

Bíbí í Berlín

Alfreð Washington Þórðarson
Alfreð Washington Þórðarson var einn þeirra
sem settu sterkan svip á listalíf Vestmannaeyja á
fyrri hluta og fram yfir miðja síðustu öld. Hann
samdi mörg falleg og grípandi lög sem urðu
vinsæl en önnur hafa smám saman gleymst. Með
þessari útgáfu á 14 lögum Alfreðs við ljóð þekktra
Eyjamanna leita lög hans heim til Eyja að nýju.
60 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

SVK

Sjálfsævisaga Bjargeyjar Kristjánsdóttur
Guðrún Valgerður Stefánsdóttir
Bíbí hét fullu nafni Bjargey Kristjánsdóttir (19271999). Hún var kennd við kotbæ foreldra sinna,
Berlín. Hún var stimpluð „fáviti“ frá því í bernsku.
Þegar Bíbí var þrítug lést móðir hennar og var hún
í kjölfarið flutt á elliheimili á Blönduósi. Um síðir
flutti hún í sjálfstæða búsetu. Sjálfsævisagan ber
vott um góða greind, kímnigáfu og innsæi.
368 bls.
Háskólaútgáfan
SVK

Á slóðum Akurnesinga

Boðaföll

Þættir um mannlíf og sögu
Ásmundur Ólafsson
Ásmundur Ólafsson kemur víða við á slóðum
Akurnesinga í þessu greinasafni, allt frá landnámi
til nútímans. Hann fjallar sem fyrr um sögu og
fjölskrúðugt mannlífið á Skipaskaga af innsæi líkt og í
fyrri bók sinni „Á Akranesi“ sem kom út árið 2016.
224 bls.
MTH útgáfa

SVK

IB

Á sporbaug

Byggðafesta og búferlaflutningar á Íslandi

Nýyrði Jónasar Hallgrímssonar
Anna Sigríður Þráinsdóttir
Myndh: Elín Elísabet Einarsdóttir
Jónas Hallgrímsson, listaskáldið góða, var okkar helsti
orðasmiður. Svo vel voru orðin hönnuð og vandlega
hugað að lögun þeirra, hljómi, útliti og notagildi
að þau festu rætur í málinu. Hér eru dásamlegu
nýyrðin hans samankomin í skemmtilegri bók. Anna
Sigríður Þráinsdóttir skrifar um orðin og Elín Elísabet
Einarsdóttir segir sögu Jónasar í myndum.
208 bls.
Sögur útgáfa

Ritstjóri: Þóroddur Bjarnason
Í þessu riti er veitt yfirlit um svæðisbundna
mannfjöldaþróun á Íslandi og búferlaflutninga
innanlands og utan. Fjallað er um tengsl
búferlaflutninga við menntun, atvinnu,
samgöngur, húsnæði, þjónustu, búsetuánægju,
staðartengsl, fjölskyldu og vini, jafnrétti kynjanna
og slúður. Loks er lagt mat á framtíðarhorfur
í búferlaflutningum og byggðaþróun.
400 bls.
Háskólaútgáfan
SVK

IB

Catilinusamsærið

Á sögustöðum

Gaius Sallustius Crispus
Þýð: Guðmundur J. Guðmundsson
Rómaveldi á árunum 66–62 f. Kr. Þá gerði
öldungaráðsmaðurinn Lucius Catilina ásamt nokkrum
félögum tilraun til að ræna völdum í ríkinu. Þótt
frásögnin sé lífleg og spennandi dregur höfundur upp
dökka mynd af stjórnmálaástandinu í Róm á þessum
tíma, enda telur hann að samsæri Catilinu sé eins
konar forleikur að falli rómverska keisaraveldisins.
151 bls.
Ugla

Helgi Þorláksson
Hugmyndir okkar um sögustaði landsins mótuðust
yfirleitt af þjóðernisrómantík á 19. og 20. öld. Hér er
fjallað um sex fræga og óumdeilda sögustaði í nýju
ljósi: Bessastaði, Hóla, Odda, Reykholt, Skálholt
og Þingvelli. Sagan er rakin og leitað svara við
spurningunni: Hvað er eiginlega svona merkilegt
við sögustaði? Stórfróðleg og áhugaverð bók!
463 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

KIL RAF HLB

IB RAF

Baráttan um bjargirnar

Dagbók úr fangelsi

Stjórnmál og stéttabarátta í mótun íslensks
samfélags
Stefán Ólafsson
Þessi bók varpar nýju ljósi á þróun íslensks samfélags
og lífskjara almennings. Hún sýnir hvernig vald og
hagsmunir ólíkra stétta og átök þeirra um áhrif réðu
för. Vinstri stjórnmálaöfl urðu ekki jafn áhrifamikil
hér og á hinum Norðurlöndunum, en íslensk
verkalýðshreyfing bætti það upp að hluta. Þetta er
grænbók um hvað má betur fara í samfélaginu.
334 bls.
Háskólaútgáfan
SVK

GOR Gormabók  

Nýjar nálganir í sjálfsvígsvörnum
Agla Hjörvarsdóttir, Fanney Björk Ingólfsdóttir,
Harpa Sif Halldórsdóttir, Hrefna Svanborgar
Karlsdóttir, Sigurborg Sveinsdóttir og Svava
Arnardóttir
Sjálfsvíg og sjálfsskaði eru málefni sem snerta okkur öll.
Boðaföll er fyrsta íslenska bókin sem fjallar um þetta út
frá persónulegri reynslu höfunda af öngstræti. Bókin
miðlar raunverulegri von um bata fyrir öll sem hafa
þjáðst á þennan hátt. Bókin gagnast fólki í vanlíðan,
ástvinum þeirra, fagfólki og samfélaginu öllu.
264 bls.
Hugarafl

Sigurður Gunnarsson
Bók þessi var skrifuð meðan höfundurinn var
vistaður á Litla Hrauni og lýsir lífinu innan veggja
fangelsins nánast dag frá degi þá fimm mánuði sem
hann dvaldist þar. Bókin lýsir samskiptum fanganna
innbyrðis og við fangaverði, aðbúnaði í fangelsinu
o.fl. Einstakur vitnisburður um lífið í íslensku
fangelsi, skrifuð af mikilli næmni og skilningi.
289 bls.
Skrudda

KIL

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  
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Draugaslóðir á Íslandi

Fimmaurabrandarar 4

Símon Jón Jóhannsson
Myndaritstj: Ívar Gissurarson
Íslendingar hafa lengi trúað á drauga. Sumar
draugasögur eru hroðalegar og enda jafnvel með
blóðsúthellingum en aðrar eru saklausari. Þeir sem
deyja með voveiflegum hætti eða ósáttir er hættar við
að ganga aftur og ást og hatur er því algengur hvati í
draugasögum. Í bókinni eru um 100 draugasögur úr
öllum landshlutum. Þeim fylgja myndir og kort.
288 bls.
Nýhöfn

Endurs: Fimmaurabrandara- fjelagið
Brotabrot af þeim albestu bröndurum sem birst hafa
á Facebook-síðu Fimmaurabrandarafjelagsins.
80 bls.
Bókaútgáfan Hólar

SVK

IB

Fagteikning í húsasmíði

Fínir drættir leturfræðinnar

Verkefnasafn
Atli Már Óskarsson
Bókin fjallar um grunnatriði og helstu eiginleika
tölvuteikninga. Hún samanstendur af 42
teikniverkefnum þar sem lögð er áhersla á hagnýta
þekkingu og þjálfun við notkun teikniforrita.
Markmiðið er að nemendur geti lesið merkingar
og verklýsingar á teikningum og notað teikniforrit
við gerð og miðlun hönnunaruppdrátta.
62 bls.
IÐNÚ útgáfa

Jost Hochuli
Þýð: Birna Geirfinnsdóttir, Gunnar Þór Vilhjálmsson
og Marteinn Sindri Jónsson
Fallegt og spennandi umbrot gleður auga
lesenda og vekur áhuga þeirra. Sé illa hugað að
hinum f ínni dráttum textans verður lesturinn
hins vegar erfiður og gleðin skammvinn. Hér
má finna ýmsar lausnir, ekki síst í umbroti og
framleiðslu bókarinnar sjálfrar. Ómissandi bók
fyrir þá sem áhuga hafa á góðri hönnun.
63 bls.
Angústúra
SVK

GOR

Farsótt

Smárit Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur

Fjöltyngi og fjölskyldur

Hundrað ár í Þingholtsstræti 25
Kristín Svava Tómasdóttir
Þetta er saga um sjúkdóma, lækningar og tilraunir
til að vernda samfélagið gegn sóttum. Þetta er saga
borgar og velferðarkerfis en ekki síst saga af fólki.
Aðalpersónan er þó gamla timburhúsið sem byggt
var árið 1884 sem fyrsta sjúkrahús Reykvíkinga.
Síðar var það gert að farsóttaspítala, geðsjúkrahúsi
og seinast gistiskýli fyrir heimilislausa.
350 bls.
Sögufélag
IB

Birna Arnbjörnsdóttir
Ritstjórar: Kristín Guðrún Jónsdóttir og Ásdís R.
Magnúsdóttir
Í þessari bók er að finna umfjöllun um hlutverk
og áhrif samfélagsins og fjölskyldunnar á þroska
og menntun fjöltyngdra barna. Höfundurinn
hefur um árabil rannsakað sambýli tungumála
og gefið út bækur og rit um áhrif þeirra á
sjálfsmynd, uppeldi og nám ungmenna sem
nota fleiri en eitt tungumál í daglegu lífi.
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur / Háskólaútgáfan
KIL

Fáskrúðsfjarðarsaga I-III

Handbók í íslenskri miðaldasögu IV

Fornir hættir

Þættir úr sögu byggðar til ársins 2003
Smári Geirsson
Í Fáskrúðsfjarðarsögu er fjallað um fjölmarga
efnisþætti, s.s. þróun byggðarinnar, málefni
hreppa, sjávarútveg, landbúnað, verslun, starfsemi
mikilvægra stofnana og félags- og menningarmál.
Þetta er þriggja binda verk og eru margir
Fáskrúðsfirðingar, fyrr og nú kallaðir fram á
sjónarsviðið. Fjölmargar myndir prýða bækurnar.
1805 bls.
Bókaútgáfan Hólar

Húsakostur og verkmenning
Gunnar Karlsson
Hér er að finna rækilega úttekt á húsakosti
Íslendinga á miðöldum með hliðsjón af nýlegum
rannsóknum á fornleifum og fræðilegri umfjöllun
síðustu ára. Efnið er sett í samhengi við hugmyndir
um hnignun mannlífs á síðari hluta miðalda og
leiddar að því líkur að samspil hnignunar og
framfara sé flóknara en áður hefur verið talið.
298 bls.
Háskólaútgáfan
SVK

IB

Feiknstafir

Krossgátur

Frístundarbókin

Ráðgátan um Grím Thomsen
Ritstjórar: Sveinn Yngvi Egilsson og Þórir Óskarsson
Grímur Thomsen (1820–1896) var skáld,
bókmenntafræðingur, heimspekingur, embættismaður
og stjórnmálamaður. En hver var þessi maður sem
mörgum hefur reynst ráðgáta? Hópur hugvísindafólks
rannsakaði Grím og samtíma hans í tilefni af tveggja
alda afmæli hans. Þessi bók varpar nýju ljósi á einn
þekktasta fulltrúa 19. aldarinnar á Íslandi.
412 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
SVK

Krossgátur og athyglisþrautir
Ritstjóri: Guðjón Baldvinsson
Eitthvað fyrir alla krossgátuunnendur. Í bókinni eru
95 krossgátur og athyglisþrautir af ýmsu tagi, þar
af 58 hefðbundnar krossgátur af ýmsum stærðum.
Svo fljóta með orðaleitargátur, völundarhús, flísaðir
málshættir, sudoku-gátur, orðatvístursgátur, stjörnuleit,
felumyndir og krosstölur. Frábær dægradvöl.
64 bls.
Frístund útgáfa ehf.
SVK

58

BÓKATÍÐINDI 2022

GOR Gormabók  

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

G Sveigjanleg kápa

Fræði og bækur almenns efnis
Fræðabálkur að ferðalokum

Grunnteikning fyrir málm- og bíliðngreinar

Efni skráð 2020-2021
Þórður Tómasson
Í þessari bók rekur Þórður Tómasson (1921–2022)
meðal annars gamalt orðafar um raddfæri og málfar,
geð- og skapbrigði, svefn og svefnhætti, fjallar um
lækningajurtir og matargerð fyrri alda og greinir frá
margvíslegum fróðleik um mannlíf og menningu
fyrri tíðar undir Eyjafjöllum og víðar um Suðurland.
Í bókarauka birtist ítarleg ritaskrá höfundar.
186 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Um er að ræða endurskoðaða kennslubók í
grunnteikningu, sem hét áður Teikning fyrir
hönnunargreinar, en er nú sérstaklega ætluð fyrir nám
í málm- og bíliðngreinum. Þetta þýðir að köflum sem
sleppt var í fyrri útgáfu hefur verið bætt við að nýju.
Jafnframt því hefur val á verkefnum verið endurskoðað
og þeim endurraðað í samræmi við nýjar áherslur.
299 bls.
IÐNÚ útgáfa

SVK

KIL

Kvár

Halldór H. Jónsson arkitekt

Elías Rúni
Kvár er heimildarmyndasaga um að vera kynsegin;
að upplifa sig hvorki karlkyns né kvenkyns,
hvort tveggja í senn eða eitthvað allt annað. Þetta
er ein fyrsta bókin um þetta efni sem er gefin
út á íslensku. Hún er jafnframt fyrsta íslenska
heimildarmyndasagan. Sagan er byggð á viðtölum
við sex kvár um reynslu þeirra og skoðanir.
96 bls.
Una útgáfuhús

KIL

Pétur H. Ármannsson og Björn Jón Bragason
Halldór H. Jónsson arkitekt er í senn kunnur sem
höfundur þjóðþekktra bygginga og einn helsti
áhrifamaður í íslensku athafnalífi á 20. öld. Samhliða
rekstri eigin teiknistofu varð hann snemma eftirsóttur
til forystustarfa í atvinnurekstri og var á seinni
árum gjarnan nefndur „stjórnarformaður Íslands“
vegna setu sinnar í stjórnum stórfyrirtækja.
251 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag

IB

Fyrningar

SVK

Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar

Ritgerðir um bókmenntir fyrri alda 1969–2019
Vésteinn Ólason
Ritstjóri: Þórður Ingi Guðjónsson
Greinasafn með 22 ritgerðum, á íslensku, ensku
og norsku, sem birtust frá 1969 til 2019: greinar
um fornan kveðskap, greinar um fornsögur og
loks greinar um Snorra Sturluson og verk sem
honum hafa verið eignuð. Höfundur kenndi
íslenskar bókmenntir við Háskóla Íslands,
háskóla á Norðurlöndum og vestanhafs og var
forstöðumaður Árnastofnunar í áratug.
419 bls.
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Heimsins hnoss

Söfn efnismenningar, menningararfur og merking
Ritstjórar: Davíð Ólafsson og Kristján Mímisson
Í þessari sýnisbók birtast greinar eftir hóp fræðimanna
sem varpa ljósi á efnislegar eigur fólks á Íslandi á 18. og
19. öld. Til grundvallar liggja ólíkar gerðir munasafna,
annars vegar gripir varðveittir á Þjóðminjasafni
Íslands og hins vegar skráningar á dánarbúum 30 þús.
Íslendinga varðveittar á Þjóðskjalasafni Íslands.
300 bls.
Háskólaútgáfan
SVK

Glaðasti hundur í heimi

Hjarta Íslands – Frá Hrísey til Fagradalsfjalls

Biblía hundaeigandans
Heiðrún Villa
Glaðasti hundur í heimi er afar kærkomin bók fyrir
hundaeigendur. Hún er skrifuð af kostgæfni, reynslu
og þekkingu og geymir allt það sem skiptir máli í
hundauppeldi og meira til. Þetta er biblía sem allir
hundaeigendur verða að eignast. Heiðrún Villa
hundaþjálfari er einn helsti hundaatferlisfræðingur
landsins og notar afar uppbyggilegar aðferðir.
180 bls.
Sögur útgáfa
SVK

Gunnsteinn Ólafsson og Páll Stefánsson
Hjarta Íslands – Frá Hrísey til Fagradalsfjalls er þriðji
og síðasti hluti stórvirkis Gunnsteins Ólafssonar
og Páls Stefánssonar um Ísland. Gunnsteinn fléttar
hér saman náttúrulýsingum, sögu, þjóðtrú og
bókmenntum og Páll Stefánsson ljósmyndari sýnir allar
sínar bestu hliðar, bæði á jörðu niðri og úr lofti.
200 bls.
Veröld

IB

Gripla 33 (2022)

Alþjóðlegt ritrýnt tímarit Árnastofnunar
Ritstjórar: Annette Lassen og Gísli Sigurðsson
Í Griplu er tilraunaútgáfa á ólíkum gerðum Laxdælu,
túlkun á kristilegu táknmáli í Heimskringlu og
karlmennsku í Kormáks sögu, og greinar um
náttúrusteina og hlutverk Margrétar sögu við fæðingar.
Þá er rýnt í spássíukrot, messusöngsbækur og heimildir
um Þingeyrakalaustur, Sethskvæði, Grobbians rímur
og karllæga ritstjórn á sögu um Gríshildi góðu.
300 bls.
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Verslaðu heima

www.boksala.is

SVK
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Hrafninn

Hvað nú?

Þjóðin - Sagan - Þjóðtrúin
Sigurður Ægisson
Saga hrafnsins með íslensku þjóðinni nær
samkvæmt rituðum heimildum allt aftur til 9.
aldar, þegar hann leiddi Flóka Vilgerðarson upp
að Íslandsströndum. Ýmislegt fréttist af þessum
blakka spekingi eftir það, löngum tengdist hann
myrkraöflunum og ekki var laust við að galdramenn
notuðu parta úr búki hans í kukli sínu.
424 bls.
Bókaútgáfan Hólar
IB

Myndasaga um menntun
Halldór Baldursson
Halldór Baldursson, einn snjallasti teiknari landsins
og þjóðkunnur fyrir skopmyndir sínar í Fréttablaðinu,
lauk meistaranámi í listkennslufræðum í vor.
Lokaritgerð hans er ein sú alskemmtilegasta því þar
fer Halldór í myndasöguformi yfir skólagöngu sína og
menntun og skoðar hvernig myndasagan getur nýst
við að koma þekkingu og fróðleik á framfæri.
80 bls.
Bjartur
IB

Hraunholt í Hnappadal

Hvað veistu um tónlist?

Mannlíf og minningar
Reynir Ingibjartsson
Í þessari bók segir frá mannlífi og minningum
sem tengjast bænum Hraunholtum í Hnappadal.
Sögumaður er Reynir Ingibjartsson sem ólst þar upp
með móður sinni og afa. Ellefu ára gamall fór Reynir
að skrá í litlar vasabækur, flest það sem tengdist
búskapnum, mannlífinu og leikjum sem hann bjó til.
Fróðleg og skemmtileg bók um veröld sem var.
192 bls.
Nýhöfn

Gauti Eiríksson
Spurningabók með fullt af flottum myndum af
tónlistarfólki. Tónlistin skipar stóran sess í lífi flestra.
Það er upplagt að spreyta sig á spurningunum í þessari
bók. Hér er bæði spurt um erlendu stórstirnin sem og
sumt af færasta tónlistarfólki landsins. Auk þess er sér
kafli um eftirlæti okkar Íslendinga - Eurovision.
74 bls.
Óðinsauga útgáfa

SVK

IB

Húðbókin

Hvenær kemur sá stóri?

Að spá fyrir um jarðskjálfta
Ragnar Stefánsson
Ragnar Stefánsson jarðskjálftafræðingur
hefur um áratuga skeið verið í fylkingarbrjósti
íslenskra jarðvísindamanna sem fengist hafa
við skjálftarannsóknir og vöktun. Í þessari bók
gerir hann grein fyrir þróun fræðigreinarinnar
og fer yfir jarðskjálftasögu Íslands allt frá
miðöldum og til síðustu ára.
220 bls.
Skrudda

Lára G. Sigurðardóttir og Sólveig Eiríksdóttir
Myndir: Hildur Ársælsdóttir
Hér er að finna allt sem gott er að vita um húðina
og hvernig á að viðhalda heilbrigði hennar og ljóma.
Einnig er fjallað ýtarlega um hvaða áhrif lífsvenjur og
næring hafa á húðina. Í bókinni eru ýmsar æfingar fyrir
húðina, uppskriftir að girnilegum og hollum mat sem
nærir hana og einfaldar uppskriftir að húðvörum.
308 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell
IB

IB

Húsameistari í hálfa öld

Hvernig virkar fjármálakerfið?

Einar I. Erlendsson og verk hans
Björn G. Björnsson
Glæsileg samantekt um ævi og verk Einars I.
Erlendssonar arkitekts en fáir íslenskir arkitektar
hafa átt lengri og viðburðaríkari starfsævi. Enginn
skráði þá merku sögu á meðan Einars naut við en
sjálfur gaf hann sig lítt að því að ræða eða skrifa um
eigin störf. Nú hefur loks verið ráðin nokkur bót á
með þessu yfirlitsriti Björns G. Björnssonar.
323 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag

Andrés Magnússon
Er það satt að lán sem þú færð hjá banka eru ekki
peningar sem hafa verið lagðir inn í bankann heldur
peningar sem bankinn býr til úr engu? Í þessari bók
er útskýrt hvernig þetta er hægt. Í Covid kreppunni
jukust skuldir landsmanna um mörg hundruð milljarða
um leið og lánasafn bankanna stækkaði. Gengur
bönkum best þegar skuldir almennings vaxa mest
240 bls.
Local Therapies

SVK

IB

Hvað ef?

Róm hefði ekki fallið, Hitler hefði unnið, Bítlarnir
hefðu aldrei verið til og fleiri sagnfræðilegar
vangaveltur
Valur Gunnarsson
Kafað í lykilatburði í sögunni og skoðað hvernig
þeir hefðu getað farið öðruvísi og hvað hefði þá
getað gerst í framhaldinu. Allt frá gullaldarárum
Rómarveldis til Þýskalands í fyrri og seinni
heimsstyrjöldunum, frá Íslandi á tímum víkinga
og útrásarvíkinga til fallvaltra Sovétríkjanna og frá
Bítlunum til forsetakosninga í Bandaríkjunum.
240 bls.
Salka

SVK
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Í návígi við fólkið á jörðinni

Þórir Guðmundsson
Segir frá venjulegu fólki í óvenjulegum og stundum
ótrúlegum aðstæðum. Náttúruöfl, styrjaldir,
hversdagshetjur og illmenni eru meðal þess sem
fréttamaðurinn og hjálparstarfsmaðurinn Þórir fjallar
um á síðum bókarinnar. Fólkið sem Þórir kynnist
hefur ótrúlegan styrk þrátt fyrir hrikalegar aðstæður
og er staðráðið í að gera heiminn að betri stað.
208 bls.
Salka

SVK
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Ísland Babýlon

Jagúar skáldsins

Dýrafjarðarmálið og sjálfstæðisbaráttan í nýju ljósi
Árni Snævarr
Um miðja 19. öld gerðu franskir útgerðarmenn út
fjölda skipa á Íslandsmið. Óskum þeirra um aðstöðu í
landi var mætt með mikilli tortryggni og illur grunur
fékk byr undir vængi þegar Napóleon prins kom til
Íslands 1856. Viðhorf sem minna á þjóðernispópúlisma
nútímans skutu þá upp kolli ásamt ýmsum
falsfréttum. En hvað vakti í raun fyrir Frökkum?
312 bls.
Forlagið - Mál og menning
IB RAF

Óskar Magnússon
Rjómahvítur glæsivagn dregur gjarnan að sér athygli
vegfarenda um Mosfellsdal á sumrin, gljábónaður
á hlaðinu við Gljúfrastein þar sem eigandinn átti
heima í áratugi: Jagúar skáldsins. Hér segir Óskar
Magnússon dásamlegar skemmtisögur af bílnum og
nóbelsskáldinu Halldóri Laxness, en hann kynntist
báðum og hlutaðist nokkuð til um samferð þeirra.
68 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

IB

Íslandsferð Idu Pfeiffer

Játningar bóksala

Guðmundur J. Guðmundsson þýddi og ritaði inngang
Ida Pfeiffer
Þýð: Guðmundur J. Guðmundsson
Vorið 1845 steig á land í Hafnarfirði kona að nafni
Ida Pfeiffer. Hún var ein á ferð, ferðabókahöfundur
að viða að sér efni í bók um Norðurlönd. Hún hafði
gert sér háar hugmyndir um land og þjóð og varð
ekki fyrir vonbrigðum með náttúru landsins. En
kynnin af innfæddum ollu henni vonbrigðum. Henni
fannst þeir latir, ágjarnir og hinir mestu sóðar.
190 bls.
Ugla

Shaun Bythell
Þýð: Snjólaug Bragadóttir
Shaun Bythell, fornbóksali í Wigtown í Skotlandi, sló
í gegn með Dagbók bóksala. Hér heldur hann áfram
þar sem frá var horfið — og bregður upp lifandi og
bráðskemmtilegum myndum af sérvitringunum og
furðufuglunum sem eru daglegir gestir í bókabúðinni
og skrýtna fólkinu sem vinnur þar. Hlý, kaldhæðin
og sprenghlægileg frásögn af lífi bókabéusanna.
400 bls.
Ugla
KIL RAF HLB

KIL

Íslenska fyrir okkur hin - tilraunaútgáfa

Jógastund

Brynja Stefánsdóttir og Viðar Hrafn Steingrímsson
Myndh: Erik Vikar Diez
Vaxandi þörf er á kennslu í íslensku fyrir erlenda
nemendur á öllum aldri. Bókin er samin með það
að leiðarljósi að hún byggi á markvissan hátt upp
orðaforða um nemandann og málefni sem standa
honum nær. Í þeim tilgangi er mikil áhersla lögð á
að útskýra merkingu orða með myndum. Ítarlegar
kennsluleiðbeiningar má nálgast á www.idnu.is
106 bls.
IÐNÚ útgáfa

Anna Rós Lárusdóttir
Myndh: Auður Ómarsdóttir
Jógastund er fyrir alla sem vilja stunda jóga, ekki
síst foreldra sem vilja virkja börnin í uppbyggjandi
leik. Bókin inniheldur yndislegar jógastöður ásamt
sögum, æfingum og leikjum. Æfingarnar og leikirnir
eru aðgengileg fyrir alla, þar sem við líkjum í
sameiningu eftir dýrum og hlutum í náttúrunni og
úr verður hin besta samveru- og gleðistund.
156 bls.
Sögur útgáfa
SVK

GOR

Íslenskar bókmenntir

Jón Steingrímsson og Skaftáreldar

Saga og samhengi
Aðalheiður Guðmundsdóttir, Ármann Jakobsson,
Ásta Kristín Benediktsdóttir, Jón Yngvi Jóhannsson,
Margrét Eggertsdóttir og Sveinn Yngvi Egilsson
Íslenskar bókmenntir: saga og samhengi er
tveggja binda verk um sögu íslenskra bókmennta
frá upphafi Íslandsbyggðar til vorra daga. Þar
er sagan rakin á knappan hátt í samhengi við
strauma og stefnur hvers tíma og er sú umfjöllun
grundvölluð á rannsóknum seinustu áratuga.
840 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
SVK

Jón Kristinn Einarsson
Séra Jóni Steingrímssyni var falin peningasending sem
nýta átti til að endurreisa byggð á hamfarasvæðum
Skaftárelda. Í leyfisleysi deildi hann út fé til
nauðstaddra sem og sín sjálfs og var í kjölfarið kærður
til yfirvalda í Kaupmannahöfn. Hér kemur fram nýtt
sjónarhorn á móðuharðindin og mál Jóns. Í viðauka
er Eldrit Jóns og lýsingar samtímamanna.
264 bls.
Sögufélag

KIL

Best í bókum
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Fræði og bækur almenns efnis
Let’s talk about horses

Lærdómsrit Bókmenntafélagsins

Kommúnistaávarpið

Benedikt Líndal og Sigríður Ævarsdóttir
Þýð: Guðni Líndal Benediktsson
Í þessari fallega myndskreyttu bók, er talað um
hesta frá ýmsum sjónarhornum. Höfundar skrifa út
frá hjartanu um reynslu sína af hestum og lífi sínu
með þeim. Sagt er frá eftirminnilegum hestum og
inn í frásögnina er fléttað fræðslu, sögum, og því
nýjasta sem uppgötvað hefur verið um hesta. Bókin
er nú fáanleg á íslensku, ensku og þýsku.
256 bls.
Nýhöfn

Karl Marx og Friedrich Engels
Kommúnistaávarpið kom fyrst út á íslenzku árið
1924. Þessi þýðing var gerð 1949 og er nú birt með
ítarlegum skýringum, upprunalegum inngangi
Sverris Kristjánssonar sagnfræðings og nýjum eftir
Pál Björnsson. Fullyrt er að saga mannsins sé í raun
saga sífelldrar stéttabaráttu á milli kúgara og hinna
kúguðu, á milli arðræninga og hinna arðrændu.
Hið íslenska bókmenntafélag

IB

IB

Kóreustríðið 1950–1953

Living in Iceland Foreigner Survival Guide
Practical tips and useful Icelandic phrases
Fjalldís Ghim og Hafþór Jóhannsson
Þessi fræðandi bók inniheldur frábærar ábendingar
fyrir innflytjendur og ferðamenn á Íslandi, meðal
annars hvernig á að sækja um störf á Íslandi,
hvernig á að eignast íslenska vini, hvaða lög
Íslendingar vilja syngja saman og margt fleira!

Max Hastings
Þýð: Magnús Þór Hafsteinsson
Hinn 25. júní 1950 hófust ein blóðugustu
stríðsátök 20. aldar þegar kommúnistastjórnin í
Norður-Kórea réðst inn í Suður-Kóreu. Rauða-Kína
og Sovétríkin studdu Norður-Kóreu gegn
fjölþjóðlegu herliði lýðræðisþjóða sem barðist
undir fána Sameinuðu þjóðanna. Í þrjú ár rambaði
heimsbyggðin á barmi þriðju heimsstyrjaldar.
559 bls.
Ugla

.Bókin er á ensku
189 bls.
Esja
SVK

IB

Landsnefndin fyrri. Den islandske
Landkommission 1770-1771, VI

Líkið er fundið

Sagnatíningur af Jökuldag
Endurs: Ragnar Ingi Aðalsteinsson
Í þessari bráðskemmtilegu bók, Líkið er fundið, er
ógrynni skemmtilegra sagna og vísna, enda eru
Jökuldælingar þekktir fyrir létta lund langt aftur í
ættir og leyfa nú öðrum að njóta þess með sér.
151 bls.
Bókaútgáfan Hólar

Ritstjórar: Hrefna Róbertsdóttir og Jóhanna Þ.
Guðmundsdóttir
Skjöl Landsnefndarinnar fyrri gefa einstæða innsýn
í íslenskt samfélag um 1770, en nefndin ferðaðist
um Ísland og safnaði upplýsingum um land og þjóð.
Í sjötta og síðasta bindi eru birt ýmis vinnugögn
nefndarinnar þar sem hún tók fyrir efni eins og
torfskurð, kálgarða eða sauðfjárpestina og ólík svör
almennings, presta og embættismanna um þau.
895 bls.
Sögufélag, Þjóðskjalasafn Íslands og
Ríkisskjalasafn Danmerkur

IB

IB

Launstafir tímans

Loftstýringar - tilraunaútgáfa

Úr hugskoti Heimis Steinssonar
Heimir Steinsson
Þessi bók geymir brot af höfundarverki Heimis
Steinssonar (1937–2000). Hér er að finna upphaf
sjálfsævisögu, skrif um æskustöðvar á Seyðisfirði,
ræður frá Skálholts-, Þingvalla- og útvarpsstjóraárum.
Allt er það fleygað með ljóðum. Höfundur var
prestur, skólameistari í Skálholti, fræðimaður,
háskólakennari, útvarpsstjóri og þjóðgarðsvörður.
344 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Þýð: Rúnar Arason
Bókin fjallar um grundvallaratriði loftstýringa,
m.a. loftþjöppur, þrýstihylki, loka og tjakka. Enn
fremur er lýst grunnatriðum við uppsetningu
þrýstiloftskerfa og rekstrarformi þeirra ásamt
nauðsynlegum gögnum. Bókin er ætluð til kennslu
í framhaldsskólum en hentar auk þess til sjálfsnáms
og sem uppsláttarrit fyrir tæknifólk.
127 bls.
IÐNÚ útgáfa

GOR

KIL

Leikandinn

Lúkíansþýðingar Sveinbjarnar Egilssonar

Greinar um menntun ungra barna
Ritstjóri: Jóhanna Einarsdóttir
Bókin inniheldur 18 fræðigreinar sem hafa að
geyma niðurstöður rannsókna um menntun ungra
barna frá ýmsum sjónarhornum: réttindum og
sjónarmiðum barna eru gerð skil, starfsaðferðum
með þeim, mikilvægi leiks og samfellu í námi þeirra.
Sjónum er einnig beint að börnum með fjölbreyttan
tungumála- og menningarbakgrunn o.fl.
484 bls.
Háskólaútgáfan
SVK

KIL
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Lúkíanus frá Samosata
Þýð: Sveinbjörn Egilsson
Ritstjóri: Már Jónsson
Verk Lúkíans, sem uppi var á 2. öld, nutu lengi
mikilla vinsælda, ekki síst til kennslu í forngrísku,
meðal annars við Bessastaðaskóla á fyrstu áratugum
19. aldar. Hér birtast þau í óviðjafnanlegum
þýðingum Sveinbjarnar Egilssonar sem varðveittar
eru í handritum skólapilta. Már Jónsson bjó til
prentunar og skrifar ítarlegan inngang.
378 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  
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Lykilorð 2023

Milli mála – Tímarit um erlend tungumál og
menningu

Orð Guðs fyrir hvern dag
Ýmsir höfundar
Í bókinni eru biblíuvers fyrir hvern dag ársins auk
ljóðaerindis eða fleygs orðs. Uppbygging hennar
og innihald bíður upp á fjölbreytta notkun fyrir
þá sem vilja leyfa innblásnum textum að vekja sig
til umhugsunar. Auk þess að vera gefin út á kilju
og rafbókarformi eru Lykilorð lesin í hljóðvarpi og
birtast að hluta til á helstu samfélagsmiðlum.
144 bls.
Lífsmótun
KIL RAF

Milli mála 2022

14 (2)
Ritstjórar: Þórhildur Oddsdóttir og Geir Þórarinn
Þórarinsson
Milli mála birtir ritrýndar fræðigreinar á sviði
erlendra tungumála, bókmennta, þýðinga, málvísinda
og menntunarfræði. Einnig er þar að finna stuttar
bókmenntaþýðingar. Tímaritið kom fyrst út árið
2009 og er í opnum aðgangi: millimala.hi.is
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur / Háskólaútgáfan
RAF

Makamissir

Milli mála – Tímarit um erlend tungumál og
menningu

Guðfinna Eydal og Anna Ingólfsdóttir
Makamissir er ítarleg og vönduð bók sem veitir
innsýn í það sem gerist í lífi einstaklings þegar maki
hans deyr. Hún er byggð á reynslu höfunda af því
að missa maka, fræðiritum, vísindarannsóknum
og þekkingu sálfræðings úr meðferðarstarfi.
176 bls.
Háskólaútgáfan

Milli mála 2022

Sérhefti: Nýjustu rannsóknir í annarsmálsfræðum
Ritstjórar: Birna Arnbjörnsdóttir, Geir Þórarinn
Þórarinsson og Þórhildur Oddsdóttir
Sérhefti Milli mála 2022 er helgað nýjustu
rannsóknum á sviði annarsmálsfræða og
inniheldur ritrýndar fræðigreinar um það efni.
Gestaritstjóri er Birna Arnbjörnsdóttir, prófessor
í annarsmálsfræðum við Háskóla Íslands.
Allar greinar heftisins eru á íslensku.
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur / Háskólaútgáfan
RAF

KIL

Mannvirkjagerð

Myndir og minningar af Ströndum

Ferli - öryggi - gæði
Eyþór Víðisson
Bókin er ætluð til kennslu í áföngum sem fjalla
um ferli framkvæmda, öryggi og gæðastjórnun
við mannvirkjagerð. Í fyrsta kafla er almenn
umfjöllun um byggingaframkvæmdir á Íslandi, lög,
reglur, hönnun og leyfismál o.fl. Annar hlutinn
fjallar um vinnuvernd á byggingartíma en þriðji
hlutinn snýst um gæðakerfi og áætlanagerð.
IÐNÚ útgáfa

RAF

Ritstjórar: Dagrún Ósk Jónsdóttir, Eiríkur
Valdimarsson og Jón Jónsson
Í bókinni er sagt frá lífinu á Ströndum frá ólíkum
sjónarhornum. Yfir 40 einstaklingar rifja upp
minningar í stuttum þáttum og velja ljósmynd til að
birta með. Hér er að finna skemmtilegar og fjölbreyttar
frásagnir Strandafólks sem bregður upp svipmyndum
frá síðustu öld. Daglegt líf, eftirminnilegar persónur
og einstakir viðburðir eru rifjaðir upp.
192 bls.
Sauðfjársetur á Ströndum
IB

Ofsóttur

Menn Pútíns

Hvernig KGB tók völdin í Rússlandi og bauð síðan
Vesturlöndum byrginn
Catherine Belton
Þýð: Elín Guðmundsdóttir
Þessi marglofaða bók geymir afhjúpandi frásögn
af endurreisn KGB, rússnesku leyniþjónustunnar,
valdatöku Pútíns og hvernig illa fengið rússneskt
fé hefur grafið undan Vesturlöndum. Höfundur
bókarinnar er fyrrverandi fréttaritari Financial
Times í Moskvu og rannsóknarblaðamaður.
664 bls.
Ugla

Bill Browder
Þýð: Herdís M. Hübner
Bill Browder snýr hér aftur í kjölfar metsölubókar
sinnar, Eftirlýstur, með aðra hörkuspennandi bók sem
lýsir því hvernig hann afhjúpaði viðleitni Pútíns til
að stela og þvætta hundruð milljarða Bandaríkjadala
frá Rússlandi – og að Pútín sé reiðubúinn að drepa
hvern þann sem stendur í vegi fyrir honum.
314 bls.
Almenna bókafélagið
SVK

KIL

Erum með úrvalið
...sérvalið

GOR Gormabók  

HSP Harðspjalda bók  

HLB Hljóðbók  

IB Innbundin bók  

KIL Kilja  

RAF Rafbók  

G Sveigjanleg kápa

BÓKATÍÐINDI 2022

63

Fræði og bækur almenns efnis
Orð og tunga 2022

Rauð rúlletta

Ritstjórar: Ellert Þór Jóhannsson og Helga
Hilmisdóttir
Orð og tunga er ritrýnt tímarit sem Stofnun Árna
Magnússonar í íslenskum fræðum gefur út árlega.
Birtar eru fræðilegar greinar, á íslensku og ensku,
sem lúta að máli og málfræði. Sérstök áhersla
er lögð á greinar um orðfræði, orðabókafræði,
nafnfræði, íðorðafræði og málræktarfræði.
140 bls.
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

KIL RAF

KIL

Frásögn innanbúðarmanns af auðævum, völdum,
spillingu og hefnd í Kína okkar daga
Desmond Shum
Þýð: Jón Þ. Þór
Í þessari einstöku og upplýsandi bók sviptir
höfundur hulunni af ráðandi elítu í Kína og afhjúpar
hvað raunverulega gerist á bak við luktar dyr i
fjármálaheiminum í þessu fjölmennasta ríki heims
þar sem leynd og ógn hefur löngum verið ríkjandi.
Gríðarleg spilling, óhóf auðmanna og grimmilegar
afleiðingar ef skerst í odda við ráðandi öfl.
368 bls.
Ugla

Rót

Þrjúhundruð sextíu&fimm

Pabbabrandarar

Allt sem þú þarft að vita um Kína og meira til
Lína Guðlaug Atladóttir
Bráðfróðleg og skemmtileg bók um ævintýralega
nútímavæðingu og uppnám í landi sem ætlar sér
að verða stærsta efnahagsveldi heims. Sögulegir
atburðir, viðskiptahættir, nýjar atvinnugreinar, listalíf
og fjölskrúðugt mannlíf ber á góma í umbúðalausri
frásögn af þessu merkilega landi. Litrík og eiguleg
bók með fjölda ljósmynda og myndskreytinga.
248 bls.
Observant Press

Þorkell Guðmundsson
365 frábærir pabbabrandarar. Þessa
bók má engan pabba skorta.
128 bls.
Óðinsauga útgáfa

KIL

IB

Passport to Iceland

Rætur Völuspár

Ásmundur Helgason
Hér er komin hin fullkomna ferðamannabók! Auk
gullfallegra mynda af mörgum af fallegustu stöðum
Íslands er einnig farið yfir hvað það er að vera
Íslendingur. Frábær gjöf til erlendra vina!
80 bls.
Drápa

SVK

Ritstjórar: Þórhallur Eyþórsson og Pétur Pétursson
Völuspá er mikilfenglegasta kvæði norrænna
miðalda og í þessari bók eru átta greinar frá
málþinginu „Völuspá — Norrænn dómsdagur“.
Fjallað er um rannsóknir á miðaldatextum með
áherslu á nýjar rannsóknir á Völuspá og tengsl
kvæðisins við myndræna túlkun miðalda svo
og frásagnir er fjalla um endalok heimsins,
dómsdag, nýjan himin og nýja jörð.
157 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
SVK

Rannsóknir í viðskiptafræði II

Saga, Chronicle, Romance

Ritstjórar: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Runólfur
Smári Steinþórsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson
Í 13 köflum segja 23 höfundar frá rannsóknum
í heilbrigðisgeira, málefnum innflytjenda,
kvikmyndageira, neytendamálum, orkugeira og
sjávarútvegi. Einnig er fjallað um ýmis viðfangsefni
á sviði þjónustu tengt fjármálafyrirtækjum,
vátryggingarfyrirtækjum og stafrænum viðskiptum.
268 bls.
Háskólaútgáfan

SVK

Robert Cook
Ritstjórar: Margrét Eggertsdóttir og Þórunn
Sigurðardóttir
Saga, Chronicle, Romance er úrval fræðigreina eftir
Robert Cook (1932‒2011), fyrrum prófessor í ensku
við Háskóla Íslands. Greinarnar eru flokkaðar í þrennt
eftir efni og fræðasviði. Í fyrsta hluta er fjallað um
Íslendingasögur og riddarasögur, í öðrum hluta um
íslenskar bókmenntir frá árnýöld og í þriðja hluta
um viðtökur franskra miðaldabókmennta
460 bls.
Háskólaútgáfan
SVK

Rannsóknir í viðskiptafræði III

Sálmabók íslensku kirkjunnar

Þjóðkirkjan gefur nú út nýja sálmabók með 795
sálmum í fallegu og handhægu broti á alls 1200
blaðsíðum. Í bókinni eru kjarnasálmar kirkjunnar
ásamt nýjum sálmum sem margir hafa orðið til á
síðustu árum. Nótur eru við alla sálma og hljómar við
öll lög. Vönduð efnisflokkun er í bókinni sem nýtist
við val á sálmum við messur og aðrar athafnir.
1200 bls.
Skálholtsútgáfan - Kirkjuhúsið

Ritstjórar: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Runólfur
Smári Steinþórsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson
Rannsóknir í viðskiptafræði er ritröð þar sem birtir
eru ritrýndir kaflar um rannsóknir á bæði fræðilegum
og hagnýtum þáttum viðskiptafræða. Hér er á ferðinni
þriðja bókin í ritröðinni. Fyrsta bókin, Rannsóknir í
viðskiptafræði I, kom út á árinu 2020 og Rannsóknir
í viðskiptafræði II kom svo út snemma árs 2022.
272 bls.
Háskólaútgáfan

SVK

IB
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Skagfirskar skemmtisögur 6

Snjóflygsur á næturhimni

Fjörið heldur áfram
Björn Jóhann Björnsson
Sjötta bindið í þessum vinsæla bókaflokki hefur að
geyma vel yfir 200 gamansögur af Skagfirðingum.
Nýjum persónum bregður fyrir og við bætast sögur
af öðrum, eins og Bjarna Har kaupmanni, Hvata á
Stöðinni og Ýtu-Kela. Óborganlegar sögur af séra
Baldri í Vatnsfirði, sem var borinn og barnfæddur
Skagfirðingur. Glettnar gamanvísur fylgja með.
96 bls.
Bókaútgáfan Hólar
SVK

Um ljósmyndir, minningar og snertingu við
veruleikann
Sigrún Alba Sigurðardóttir
Ljósmyndir móta minningar okkar og viðhorf til
umhverfis, náttúru og samferðafólks en þær eru
líka áhrifamikill miðill í listsköpun og gagnlegar
til skynjunar og skilnings á heiminum. Hér fjallar
Sigrún Alba á persónulegum og heimspekilegum
nótum um hlutverk ljósmynda í daglegu lífi og
hvernig þær varpa nýju ljósi á veröldina.
191 bls.
Forlagið - Mál og menning
SVK RAF

Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden

Institute of Archaeology Monograph Series

Skálholt: Excavations of a Bishop's Residence
and School c. 1650-1790

IB

Volume 1: The Site
Gavin Lucas og Mjöll Snæsdóttir
Fyrsta bindi af þremur um fornleifarannsókn
í Skálholti þar sem upp voru grafin húsakynni
biskupa, þjónustufólks og skólasveina. Í þessu
fyrsta bindi er fjallað almennt um verkefnið en
í því er einnig að finna ítarlega umfjöllun um
þær fjölmörgu byggingar sem voru grafnar upp
og voru í notkun á tímabilinu 1650-1950.
228 bls.
Fornleifastofnun Íslands ses

Om det færøske, grønlandske, islandske og norske
sprogs møde med dansk
Ritstjóri: Auður Hauksdóttir
Bókin inniheldur 13 kafla um tengsl tungumála og
menningar á vestnorræna svæðinu. Fjallað er m.a. um:
sambýli íslensku, norsku og færeysku við dönsku í sögu
og samtíð og áhrif þess á tungumálin þrjú; dönsku
sem erlent mál á Grænlandi, Íslandi og í Færeyjum og
sem grannmál í Skandinavíu; málblöndun í færeyskum
bókmenntum og stöðu grænlenskrar tungu.
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur / Háskólaútgáfan
IB

Skipavík

Spurningin um höfund Grettis sögu

Sigurður Bergsveinsson
Saga Skipavíkur í Stykkishólmi og
fyrirrennara hennar 1900 - 2020
Í bókinn er rakin saga skipasmíða í Stykkishólmi
á yfir 100 ára tímabili. Fjallað er um smíði
110 báta. Þar er um að ræða allt frá minnstu
árabátum upp í fullkomin nútíma fiskiskip.
288 bls.
Skipavík ehf.

Elín Bára Magnúsdóttir
Hér er rannsakað hvort Sturla Þórðarson (12141284) hafi samið Grettis sögu, en hann hefur lengi
verið talinn höfundur sögunnar. Í bókinni er einkum
beitt stílfræðilegum aðferðum til að rannsaka
stíl Grettluhöfundar með samanburði við verk
Sturlu og aðrar greinar fornsagna. Niðurstöður
benda til að Sturla hafi skrifað Grettlu.
350 bls.
Háskólaútgáfan

SVK

IB

Skírnir - Tímarit HÍB

Spurt og svarað

Vor og haust 2022
Ritstjórar: Haukur Ingvarsson og Ásta Kristín
Benediktsdóttir
Fjölbreytt og vandað efni, m.a. um íslenskt
mál, bókmenntir, náttúru og sögu, heimspeki,
myndlist, stjórnmál og ýmis fræði í sögu og
samtíð. Skírnir er elsta menningartímarit á
Norðurlöndum og kemur út tvisvar á ári. Nýir
áskrifendur velkomnir: sími: 588-9060.
490 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
SVK

Aðferðafræði spurningakannana
Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson
Spurningakannanir eru mikilvægt rannsóknartæki
sem beitt er í nánast öllum þeim greinum
sem fjalla um manninn á einn eða annan hátt.
Meginstoðir þeirra – þ.e. spurningalistar og
úrtakið sem svarar þeim – er aðalviðfangsefni
bókarinnar, sem er bæði ætluð þeim sem nota
spurningakannanir og þeim sem búa þær til.
214 bls.
Forlagið - Mál og menning
SVK

Rosa klár en samt svo hress
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Stiklur um undur Íslands

Stærðfræði 3C

Diffrun og einkenni ferla - greining ferla - heildun
Gísli Bachmann
Þessi kennslubók er ætluð nemendum á 3. þrepi
(þriðja áfanga) í stærðfræði í framhaldsskóla.
Í henni er fjallað um diffrun og einkenni
ferla, greiningu ferla og heildun.
120 bls.
IÐNÚ útgáfa

Ómar Ragnarsson
Myndh: Friðþjófur Helgason
Við fylgjum eldhuganum Ómari Ragnarssyni, helsta
baráttumanni okkar fyrir íslenskri náttúru, um perlur
og stórbrotna staði þessa undralands sem Ísland er.
Fetum í fótspor hans og ljósmyndarans Friðþjófs
Helgasonar um fáfarnar slóðir, leynistaði sem þeir
hafa heimsótt og svæði sem Ómar hefur sérstakt
dálæti á. Ómar og Friðþjófur – stiklarar í 50 ár.
352 bls.
Sögur útgáfa
GOR

IB

Stórasta land í heimi

Svikin við erfðaskrárnar

Þrautabók um Ísland
Ari H.G. Yates
Þýð: Anna Yates
Ísland er sannarlega skrítinn og skemmtilegur
hrærigrautur, í senn heitt og kalt, lítið og stórt
o.s.frv. – og þjóðin sem byggir það er sömuleiðis
alveg sérstök, fámenn en samt svo áberandi. Bókin er
full af heilabrotum, fróðleik og skemmtun og geymir
næstum því allt sem gott er og gaman að vita um
þetta stórasta land í heimi. Einnig til á ensku.
56 bls.
Forlagið - JPV útgáfa

Milan Kundera
Þýð: Friðrik Rafnsson
Frumleg og ögrandi ritgerð eftir einn af meisturum
20. aldar bókmennta. Ritgerðin er í níu hlutum og
skrifuð eins og skáldsaga. Sömu persónur koma
fyrir aftur og aftur: Stravinski, Kafka, Nietzsche,
Janacek, Hemingway, Rabelais og erfingjar hans,
risar skáldsögunnar, en segja má að tónlistin og
skáldsagan séu meginviðfangsefni bókarinnar.
308 bls.
Ugla

SVK

KIL

Strand í gini gígsins

Sýklafræði og sýkingavarnir - tilraunaútgáfa

Surtseyjargosið og mannlífið í Eyjum
Ásmundur Friðriksson
Sursteyjargosið sem hófst 14. nóvember 1963 hafði
mikil áhrif á Vestmannaeyinga. Í þessari mögnuðu
bók er brugðið upp einstakri mynd af mannlífinu
í Eyjum á árum Surtseyjarelda og lýst ótrúlegum
svaðilförum tengdum þeim sem fæstar hafa verið
færðar í letur áður. Höfundur bókarinnar gæðir
frásögnina lífi með fjörmiklum stílsmáta sínum.
296 bls.
Ugla

Ásdís Lilja Ingimarsdóttir og Þórdís Hulda
Tómasdóttir
Í bókinni er fjallað um mismunandi tegundir örvera,
sérkenni þeirra og byggingu, en sérstök áhersla
lögð á sjúkdómsvaldandi örverur auk ítarlegrar
umfjöllunar um sýkingavarnir. Bókin er ætluð
nemendum í heilbrigðisvísindum á framhaldsskólastigi
en jafnframt öllum þeim sem vilja fræðast um
grundvallaratriði sýklafræði og sýkingavarna.
287 bls.
IÐNÚ útgáfa
GOR

IB

Straumar frá Bretlandseyjum

Sýnisbók þess að Ísland er ekki barbaraland

Rætur íslenskrar byggingarlistar
Hjördís Sigurgísladóttir og Dennis Davíð
Jóhannesson
Straumar frá Bretlandseyjum - Rætur
íslenskrar byggingarlistar er afrakstur sögulegs
rannsóknarverkefnis arkitektanna Hjördísar
og Dennis. Hún fjallar um hvernig áhrif frá
Bretlandseyjum hafa mótað íslenska byggingarsögu
frá upphafi byggðar og fram á daginn í dag.
124 bls.
Arkitektar Hjördís & Dennis
SVK

SVK

Stund milli stríða

Ritstjórar: Margrét Eggertsdóttir og Guðvarður Már
Gunnlaugsson
Þýð: Sigurður Pétursson
Umsj: Hjalti Snær Ægisson
Specimen Islandiæ non barbaræ er bókmenntasögulegt
rit, samið á latínu af Jóni Þorkelssyni (1697–1759)
Skálholtsrektor. Markmið þess er að sýna hinum lærða
heimi að Íslendingar séu menntuð bókmenntaþjóð.
Sigurður Pétursson (1944–2020) þýddi verkið á
íslensku en Hjalti Snær Ægisson bjó verkið til útgáfu.
Útgáfan er tvímála og henni fylgja skýringar.
421 bls.
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Saga

Tímarit Sögufélags LX: 1 og 2 2022

Saga landhelgismálsins, 1961-1971
Guðni Th. Jóhannesson
Saga landhelgismálsins er þjóðarsaga. Hún er saga
baráttu um lífshagsmuni og þjóðarheiður. Höfundur
segir frá litríkum köppum og æsilegum atburðum,
bæði á sjó og landi. Jafnframt setur hann atburði og
ákvarðanir í samhengi, dregur ályktanir en eftirlætur
lesandanum líka að mynda sér eigin skoðanir.
Hér er þessi saga rakin í máli og myndum.
518 bls.
Sögufélag
IB

Ritstjórar: Vilhelm Vilhelmsson og Kristín Svava
Tómasdóttir
Tímaritið Saga kemur út tvisvar á ári, vor og haust.
Efni þess tengist sögu og menningu landsins í víðum
skilningi. Ritrýndar greinar og viðhorf mynda
stærstu efnisþætti tímaritsins. Í Sögu birtast einnig
ritdómar og ritfregnir um nýjar bækur er varða sögu,
einkum Íslandssögu, og annað efni af sagnfræðilegu
tagi. Ómissandi öllu áhugafólki um sögu.
278 bls.
Sögufélag
KIL
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Tíminn minn 2023

Unser Leben mit Pferden

Björg Þórhallsdóttir
Hlý og fallega myndskreytt dagbók eftir íslensku
listakonuna Björgu Þórhallsdóttur.
164 bls.
Bókafélagið

IB

Benedikt Líndal og Sigríður Ævarsdóttir
Þýð: Marietta Maissen og Pétur Behrens
Í þessari einstöku og fallega myndskreyttu bók, er
talað um hesta frá ýmsum sjónarhornum. Höfundar
skrifa út frá hjartanu um reynslu sína af hestum
og lífi sínu með þeim. Sagt er frá eftirminnilegum
hestum og inn í frásögnina er fléttað fræðslu, sögum,
og því nýjasta sem uppgötvað hefur verið um hesta.
Bókin er fáanleg á íslensku, ensku og þýsku.
256 bls.
Nýhöfn
IB

Tíminn og trúin

Veðurskeyti frá Ásgarði

Kirkjuárið og textaraðirnar
Sigurjón Árni Eyjólfsson
Sömu ritningartextar eru lesnir upp í kristnum
guðsþjónustum um heim allan árið um kring og
lagt út af þeim í prédikun, söng og bæn. Segja
má að þessir textar birti tiltölulega skýra mynd af
kristnum hugmyndaheimi. En hvernig byrjaði þetta
allt saman? Hvers vegna urðu textaraðirnar kjölfesta
kirkjuársins og hver eru innbyrðis tengsl þeirra?
384 bls.
Skálholtsútgáfan - Kirkjuhúsið
IB

Ferðahandbók um tónverk
Ritstjóri: Atli Ingólfsson
Veðurskeyti frá Ásgarði er eins konar ferðahandbók
um söngverk Atla Ingólfssonar, Elsku Borga mín,
og myndbandsverk sem Jeannette Castioni gerði
við það. Verkin byggjast á sendibréfum sem Lilja
Magnúsdóttir, bóndakona í Ásgarði í Dölum, skrifaði
dóttur sinni um miðja 20. öldina. Bókin samanstendur
af greinum fræðafólks úr ýmsum áttum.
88 bls.
Forlagið - JPV útgáfa
IB

Tómið eftir sjálfsvíg

Vegabréf: Íslenskt

Frá Afganistan til Bosníu og Búrkína Fasó
Sigríður Víðis Jónsdóttir
Sigríður Víðis Jónsdóttir býður lesandanum
að fylgja sér á ferðalögum um heiminn, m.a. til
Palestínu, Sýrlands og Rúanda. Í gegnum frásagnir
af fólki á hverjum stað miðlar hún heimssögunni
af einstakri næmni og virðingu, og minnir okkur
á að þrátt fyrir að höf og eyðimerkur skilji okkur
að búum við öll undir sama himni, sömu sól.
426 bls.
Forlagið - Mál og menning

Anna Margrét Bjarnadóttir
Í Tóminu eftir sjálfsvíg segja aðstandendur frá
einni erfiðustu upplifun lífs síns, missi ástvinar í
sjálfsvígi. Sögurnar eru átakanlegar en þær veita
von. Í bókinni eru jafnframt kaflar sem veita
aðstandendum bjargráð í sorgarferlinu.
192 bls.
Bókafélagið

SVK

IB RAF

Um skáldskaparmenntina

Árni Sigurjónsson
Um skáldskaparmenntina er safn ritgerða eftir Árna
Sigurjónsson um bókmenntafræði og mælskufræði.
Þær varpa m.a. ljósi á verk Halldórs Laxness, Níelsar
skálda, og að ferðafrásögnum Íslendinga um Sovétríkin
á árunum milli heimsstyrjalda. Þá eru grunnhugtök
mælskufræði kynnt en sú grein skipaði veglegan
sess í skólum Vesturlanda í margar aldir.
251 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag

SVK

Undir gjallregni

Ólafur Ragnar Sigurðsson
Frásögn lögreglumanns af gosinu í Eyjum 1973
er einstök og persónuleg frásögn sjónarvottar
af miklum sögulegum atburðum. Hún er saga af
fólki sem tók hrikalegum náttúruhamförum af
æðruleysi og þrautseigju í þeirri von að hægt yrði
að byggja Eyjar á ný, eins og raunin varð.
166 bls.
Bókafélagið

Þar sem týpurnar versla er þér óhætt!
IB
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Venjulegar konur

Vökvatækni - tilraunaútgáfa

Vændi á Íslandi
Brynhildur Björnsdóttir
Vændi viðgengst á Íslandi en þó heyrast sjaldan
raddir þeirra sem í því lenda. Hér ræðir Brynhildur
Björnsdóttir við sex íslenskar konur sem hafa verið í
vændi, þær bera sára reynslu sína ekki utan á sér en
lýsa aðstæðum sem aldrei ættu að viðgangast. Jafnframt
er fyrirbærið vændi kannað frá ýmsum hliðum og
rætt við fagfólk sem vinnur með þolendum.
294 bls.
Forlagið - Mál og menning

Kaj Holmegaard
Þýð: Rúnar Arason
Þessi bók fjallar um grundvallaratriði vökvatækni,
s.s. dælur, mótora, strokka, þrýstiventla, stefnuloka,
skothylkisloka, flæðisventla, hlutfallsventla og
rafgeyma. Auk þess er fjallað um mælitækni og
viðhald vökvakerfa. Bókin er ætluð til kennslu í
framhaldsskólum en hentar auk þess til sjálfsnáms
og sem uppsláttarrit fyrir tæknifólk.
210 bls.
IÐNÚ útgáfa
GOR

KIL RAF HLB

Verufræði

Yfirrétturinn á Íslandi: Dómar og skjöl II.
1711–1715

Björn Þorsteinsson
Hvað er til og hvað er að vera (til)? Er ekkert annað til
en efnið? Hvað með vitund eða skynjun? Spurningar
af þessum toga eru viðfangsefni verufræðinnar
og þar með þessarar bókar. Í henni er sett fram
kenning sem kalla má verufræði skynsins.
172 bls.
Háskólaútgáfan

SVK

Ritstjórar: Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir og Gísli
Baldur Róbertsson
Yfirrétturinn á Íslandi starfaði á árunum 1563–1800
og var æðsta dómstig innanlands. Í öðru bindi
dóma og skjala yfirréttarins birtast dómar áranna
1711–1715. Stór hluti skjalanna tengist rannsókn
þeirra Árna Magnússonar og Páls Vídalíns á réttarfari
á Íslandi. Í bindinu koma m.a. fyrir galdramál,
meiðyrðamál, rekamál og deilur um málsmeðferð.
694 bls.
Sögufélag og Þjóðskjalasafn Íslands
IB

Vinnuvernd

Það blæðir úr þjóðarsálinni

Vitund - varnir - viðbrögð
Eyþór Víðisson
Allir ættu að láta sig vinnuvernd varða og því
er almenn kunnátta á hugtökum, hættum og
aðferðum til úrbóta nauðsynleg svo draga
megi úr áhættu á vinnustað. Í þessari vefbók
er leitast við að setja efnið fram á einfaldan
og skýran hátt. Auk þess er í vefbókinni fjöldi
ljósmynda, myndbanda og teikninga.
IÐNÚ útgáfa

Óttar Guðmundsson
Síðustu ár hafa bakþankar Óttars Guðmundssonar í
Fréttablaðinu notið mikilla og verðskuldaðra vinsælda.
Óttar er litríkur höfundur sem kemur víða við.
Hann leitar jöfnum höndum í smiðju afa síns Egils
Skallagrímssonar og frænda sinna af Sturlungaætt.
Honum er ekkert óviðkomandi og pistlarnir fjalla
bæði um vandamál nútímamanna og forfeðranna.
185 bls.
Skrudda

RAF

IB

Vítislogar – kilja

Það sem ég hefði viljað vita

Heimur í stríði 1939–1945
Max Hastings
Þýð: Magnús Þór Hafsteinsson
Heimsstyrjöldin síðari kostaði um 60 milljónir
manna lífið – að meðaltali 27 þúsund manns á dag.
Milljónir hlutu ævarandi líkamlegan og andlegan
skaða. Heilu borgirnar voru rústir einar. Í þessari bók
dregur Max Hastings saman rannsóknir sínar í eitt
heildarverk sem fengið hefur frábærar viðtökur og
þykir varpa nýju ljósi á blóðugustu ár 20. aldar.
Ugla
KIL RAF

Edda Falak
Þessi bók byggir á reynslu Eddu Falak og hefur
að geyma vitneskju sem hún hefði viljað búa yfir
þegar hún var yngri, hluti sem hún veit í dag
vegna þess sem hún hefur gengið í gegnum.
Edda er fjármálafræðingur og stýrir hlaðvarpi
sínu Eigin konur. Í bókinni er að finna
mikilvæg svör við spurningum sem erfitt
er að spyrja – en verður að svara.
136 bls.
Veröld
IB RAF

Nýsmurð vefverslun
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Sagnfræði, trúarbrögð og ættvísi
Þingvellir í íslenskri myndlist

Ritstjórar: Aðalsteinn Ingólfsson og Sverrir
Kristinsson
Þingvellir eru hjartastaður þjóðarinnar. Þar eru
fegurðin og sagan við hvert fótmál. Í þessari glæsilegu
bók er ítarlegt yfirlit um íslenska myndlist tengda
Þingvöllum og þróun hennar í tímans rás. Við gerð
hennar hefur verið unnið mikið starf við söfnun,
skráningu og ljósmyndun listaverka en myndir af
269 verkum eftir 104 listamenn eru í bókinni.
376 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag

Sagnfræði,
trúarbrögð og
ættvísi

IB

Þórir Baldvinsson arkitekt

IB

Ólafur J. Engilbertsson, Árni Daníel Júlíusson,
Jóhannes Þórðarson, Ólafur Mathiesen og Pétur H.
Ármannsson
Ritstjóri: Ólafur J. Engilbertsson
Þórir Baldvinsson (1901-1986) arkitekt var í
senn framúrstefnumaður í anda funksjónalisma
og baráttumaður fyrir bættum húsakosti til
sveita. Hann veitti Teiknistofu landbúnaðarins
forstöðu á árunum 1938-1969. Í þessari bók er
yfirlit verka Þóris ásamt greinum um líf hans
og starf. Úlfur Kolka sá um hönnun.
164 bls.
Sögumiðlun

Bjóluætt

Ritstjóri: Sigurður Hermundarson
Bjóluætt er rakin til hjónanna Filippusar
Þorsteinssonar (1799-1855), bónda í Bjólu í Ásahreppi
í Rangárvallasýslu og eiginkvenna hans, Guðbjargar
Jónsdóttur (1805-1838) og Sigríðar Jónsdóttur
(1814-1893). Frá þeim er kominn gríðarstór ættbogi
sem teygir sig út um allan heim, en sameinast þó í
þessu mikla riti, sem prýtt er fjölda mynda.
330 bls.
Bókaútgáfan Hólar

IB

Bustarfell: saga jarðar og ættar

Lærdómsrit Bókmenntafélagsins

Þroskasaga Haís Íbn Jaqzan

Finnur Ágúst Ingimundarson
Í bók þessari birtast í fyrsta sinn á prenti tvö
handrit sem varðveitt eru á Bustarfelli og segja
sögu þessa merka höfuðbóls og ættarinnar sem
þar hefur búið frá 1532. Handrit Einars Jónssonar
prests á Hofi fjallar um sögu jarðarinnar og ættir
Árna Brandssonar og Úlfheiðar Þorsteinsdóttur
sem hófu búskap á jörðinni það ár, afkomendur
þeirra og ábúendur til aldamótanna 1900.
254 bls.
Minjasafnið á Bustarfelli

Ibn Tufaíl
Saga Haís er frumleg tilraun til að svara spurningunni
um hvernig mannskepnan sé í eðli sínu. Hún gerir ráð
fyrir að til sé hinn náttúrlegi maður, með öllu ósnortinn
af samfélaginu. Ritið sem verður til í Andalúsíu
á tólftu öld sameinar aristótelísk-nýplatónskri
heimspeki íslamskri dulhyggju, súfisma.
Hið íslenska bókmenntafélag

SVK

IB

Lærdómsrit Bókmenntafélagsins

Smárit Sögufélags Kópavogs og Héraðsskjalasafns
Kópavogs VI

Evelyn Fox Keller
Skilningur okkar á erfðum eru nátengdur
hugmyndinni um genið. Alla tuttugustu öld
var genið í miðpunkti erfðarannsókna og staða
þess virtist enn styrkjast þegar lýst var byggingu
DNA kjarnsýrusameindarinnar. En því fer þó
fjarri að staða gensins sé trygg eða augljós.
Hið íslenska bókmenntafélag

Högna Sigurðardóttir. Sundlaugin sem ekki varð

Öld gensins

SVK

IB

Örverufræði

Iceland Travel Guide: Women's History
Be inspired by the women of Iceland
Fjalldís Ghim
Þessi einstaka ferðabók innblásin af kvennasögu
kynnir áhugaverðar sögur kvenna frá víkingaöld
til nútímans. Gagnleg ferðaráð fyrir för þína
um Ísland ásamt fallegum gömlum myndum
tengdum stöðum og konum í bókinni.
Skipuleggðu lærdómsríka ferð um Ísland fulla af
áfangastöðum tengdum yndislegum konum.

Lone Als Egebo
Þýð: Eva Benediktsdóttir
Örverufræði er ný þýdd og staðfærð kennslubók
sem fjallar um helstu hliðar örverufræðinnar.
Bókin er ætluð til kennslu í líffræði og líftækni í
framhaldsskólum. Hún nær yfir breitt svið, þannig
að hana má einnig nota við aðra kennslu.
IÐNÚ útgáfa

SVK

RAF
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Katrín Heiðar
Ritstjóri: Hrafn Sveinbjarnarson
Umsj: Símon Hjalti Sverrisson
Högna Sigurðardóttir arkitekt gerði tvær tillögur að
Sundlaug Kópavogs. Upphafleg tillaga hennar frá
1962 var aðeins byggð að hluta. Hún er sett í listrænt
samhengi við stefnur og strauma í byggingarlist. Sýnt
er fram á að hvor tillaga um sig hafi verið einstæð og
þær ólíkar öðru sem gert hafði verið hér á landi.
63 bls.
Héraðsskjalasafn Kópavogs

G Sveigjanleg kápa

Bókin er á ensku
209 bls.
Esja
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Sagnfræði, trúarbrögð og ættvísi
Ingólfur Arnarson

Skagfirskar æviskrár

Skagfirskar æviskrár 1910-1950

Arfleifð hans og Íslandssagan í nýju ljósi
Árni Árnason
Í þessari bók eru teknar til rannsóknar tvær
mikilvægar fullyrðingar í Íslandssögunni. Önnur
er sú að Ingólfur Arnarson, hafi sest að í Kvosinni í
Reykjavík og þar sé höfuðból hans að finna. Hin er sú
að Flóki Vilgerðarson eigi höfundarréttinn að nafni
Íslands. Niðurstaða bókarhöfundar er sú að hvorug
þessara fullyrðinga standist gagnrýna skoðun.
272 bls.
Nýhöfn
IB

Tímabilið 1910-1950, IX
Ritstjóri: Hjalti Pálsson
Tuttugasta bókin sem Sögufélag Skagfirðinga
gefur út af Skagfirskum æviskrám og hin níunda
frá ofangreindu tímabili. Hún inniheldur samtals
90 æviskrárþætti fólks sem bjó eða hélt heimili
í Skagafirði á fyrri hluta 20. aldar.
320 bls.
Sögufélag Skagfirðinga

IB

Í mynd Gyðjunnar

Skipin sem hurfu

Saga hennar í skáldskap, náttúru og trú
Berglind Gunnarsdóttir
Við hittum fyrir Gyðjuna á steinöld; hún tengist
náttúrunni og birtist t.d. sem Fuglagyðja og
Tunglgyðja. Fyrstu samfélög bænda dýrkuðu hana og
ummerki um Gyðjuna forsögulegu eru víða í Evrópu.
Arftakar hennar eru gyðjur goðsagnaheimanna og
María guðsmóðir. Á 19. öld birtist Tunglgyðjan aftur í
skáldskap og lífi ljóðskálda allt fram á okkar dag.
82 bls.
Ormstunga

Steinar J. Lúðvíksson
Hér er fjallað um skip sem hurfu á öldinni sem
leið. Í sumum tilvikum er vitað á hvaða hátt þau
fórust og jafnvel var fylgst með síðustu andartökum
skipverja. Í öðrum tilvikum var enginn til frásagnar
og aðeins hægt að geta sér til um hver afdrif þeirra
urðu – skýringar komu stundum mörgum árum síðar.
Mikil dulúð fylgdi hvarfi sumra skipanna ...
261 bls.
Veröld

IB RAF

KIL

Keltar

Vegur mannsins

– áhrif á íslenska tungu og menningu
Þorvaldur Friðriksson
Boðið er upp á nýja sýn á Íslandssöguna, á það
sem hefur að miklu leyti verið hulið; hina stóru
hlutdeild Kelta í íslenskri menningarsögu. Nýleg
erfðaefnisgreining sýnir að meira en helmingur
íslenskra landnámskvenna var Keltar. Hér er fjallað um
það keltneska í tungu okkar og í örnefnum á Íslandi
– og minjar sem eru eldri en norrænt landnám.
208 bls.
Sögur útgáfa
IB

Martin Buber
Þýð: Torfi Jónsson
Flest öðlumst við endrum og sinnum meðvitund um
þann sannleika að við höfum aldrei notið tilverunnar
í fyllingu sinni, heldur fer fram hjá henni eins og hún
er í raun og veru. En við finnum á hverri stundu að
eitthvað vantar og leitum. Einstakt verk Martins Buber
birtist hér í vandaðri þýðingu Torfa Jónssonar.
40 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur
KIL

Saga Keflavíkur 1949–1994

Örlagaskipið Artic

Íslenskir sjómenn í ólgusjó seinni
heimsstyrjaldarinnar
Gísli Jökull Gíslason
Saga íslensku skonnortunnar Arctic er stórbrotin
saga örlaga, njósna, misréttis og misþyrminga.
Útsendarar Þjóðverja beittu skipverja hótunum
til að fá þá til njósna en Bretar komust á snoðir
um verkefni áhafnarinnar, sem lenti eftir það
í fangabúðum. Bókin byggir m.a. á breskum
leyniskjölum sem nýlega voru gerð opinber.
256 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Árni Daníel Júlíusson
Saga Keflavíkur á árunum 1949 til 1994 er ólík
sögu annarra sveitarfélaga á Íslandi á sama tímabili.
Nálægð bæjarins við herstöðina og samskipti við
bandaríska herinn settu mark sitt á þróun bæjarins
sem og stækkun flugstöðvarinnar. Bókina prýðir fjöldi
ljósmynda sem bregða lifandi ljósi á liðna tíð.
530 bls.
Veröld

IB

KIL

Vertu ekki bóklaus á jólanótt
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Ævisögur og endurminningar
Bréfin hennar mömmu

Ólafur Ragnar Grímsson
Á fyrri hluta síðustu aldar voru berklar ein helsta
dánarorsök Íslendinga. Svanhildur Hjartar, móðir
Ólafs Ragnars, var ein þeirra sem veiktust. Ólafur
Ragnar opnar hér bréfasafn fjölskyldunnar þar sem
birtist á opinskáan og nístandi hátt persónuleg
saga sem lætur engan ósnortinn, um leið og ljósi
er varpað á erfiðan þátt í þjóðarsögunni.
284 bls.
Forlagið - Mál og menning

Ævisögur og
endurminningar

IB RAF HLB

Álfadalur

Dostojevskí og ástin

Sönn saga um kynferðisofbeldi, þöggun og
afleiðingar þess
Guðrún Jónína Magnúsdóttir
Höfundur rekur hér sögu móður sinnar, Sigurbjargar
Oddsdóttur frá Álfadal á Ingjaldssandi. Þetta er
saga harðrar lífsbaráttu, hroðalegrar grimmdar
og lamandi meðvirkni svo lesandann rekur
í rogastans. En það er líka saga af ótrúlegri
þrautseigju og viljastyrk konu sem tekst að lifa
innihaldsríku lífi þrátt fyrir hörmuleg áföll.
160 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur
KIL

Ævisaga með hans eigin orðum
Alex Christofi
Þýð: Áslaug Agnarsdóttir
Í þessari nýstárlegu ævisögu hefur Alex Christofi ofið
í samhengi vandlega valin brot úr verkum rússneska
skáldjöfursins Fjodors Dostojevskí. Úr verður heillandi
mynd af mögnuðu skáldskaparlífi sem gat af sér
nokkrar frægustu skáldsögur heimsbókmenntanna,
Glæp og refsingu, Karamazovbræðurna og Fávitann.
416 bls.
Ugla
KIL

Ástin á Laxá

Arnar saga Björnssonar

Ekki standa á öðrum fæti allt lífið

Hermóður í Árnesi og átökin miklu
Hildur Hermóðsdóttir
Sagan af því þegar Þingeyingar tóku til sinna ráða
til verndar náttúrunni og sprengdu stíflu í Laxá með
dýnamíti í eigu virkjunarinnar. Sögð er saga Hermóðs í
Árnesi og hans þætti í baráttunni miklu fyrir verndun
Laxár og Mývatns. Bókin fangar ástina á náttúrunni
og bregður upp myndum af fólkinu sem verndaði
hana með samheldni og eldmóð að vopni.
288 bls.
Salka
IB

Kristín Erna Arnardóttir
Bókin er ævisaga Arnar Björnssonar fyrrum
útibústjóra Íslandsbanka á Húsavík.
213 bls.
Lilla ehf

KIL

Á vori lífsins

Elspa

Minningar
Guðfinna Ragnarsdóttir
Guðfinna Ragnarsdóttir fæddist í hinu fræga Tobbukoti
við Skólavörðustíg og ól bernskuár sín þar en fluttist
fjögurra ára gömul í Laugarneshverfið sem þá var í
örum vexti. Hún lýsir með lifandi hætti æskuárum
sínum á Hofteigi, fjörmiklum ungdómsárum í
menntaskóla og bregður upp eftirminnilegum myndum
af mannlífi á Íslandi upp úr miðri síðustu öld.
360 bls.
Ugla

Saga konu
Guðrún Frímannsdóttir
Hér rekur Elspa Sigríður Salberg Olsen harmsögulega
ævi sína og upprisu til nýs lífs. Elspa, sem fæddist
á Akureyri skömmu fyrir miðja síðustu öld og
fékk bágborið veganesti út í lífið. Hún ólst upp við
sára fátækt, alkóhólisma, ofbeldi og kynferðislega
misnotkun og fór að mestu á mis við formlega
menntun. Bók sem vakið hefur mikla athygli.
400 bls.
Sögur útgáfa
SVK

IB

Bakkadrottningin Eugenía Nielsen

Daglegt líf og menning á Eyrarbakka
Kristín Bragadóttir
Hér segir frá kaupmannskonunni Eugeníu Nielsen
(1850–1916) sem gerði Húsið sögufræga á Eyrarbakka
að miðstöð félags- og menningarlífs á Suðurlandi
á síðari hluta nítjándu aldar og fyrstu árum þeirrar
tuttugustu. Lýst er fjölbreyttu mannlífi alþýðufólks
í plássinu, heimsóknum listafólks og margvíslegum
framfara- og líknarmálum sem Eugenía stóð fyrir.
404 bls.
Ugla

Þar sem týpurnar
versla er þér óhætt!
www.boksala.is
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Ævisögur og endurminningar
Endurminningar

Guðni – Flói bernsku minnar

Guðrún Borgfjörð
Bókin veitir fágæta innsýn í líf alþýðukonu sem ólst
upp í Reykjavík á seinni hluta 19. aldar. Hér er að
finna frásagnir af sögulegum atburðum, svo sem
þjóðhátíðinni 1874, þjófnaðinum í Laugarnesstofu
og samtímalýsingu á Katanesdýrinu. Í þessari
útgáfu er fylgt handriti Guðrúnar en við fyrri útgáfu
voru fáein atriði í handriti talin óviðeigandi.
312 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Guðni Ágústsson og Guðjón Ragnar Jónasson
Guðni Ágústsson ólst upp í Flóanum upp úr
miðri síðustu öld í sextán systkina hópi. Hér sest
hann upp í bíl og býður lesandanum í ferð á vit
æskustöðvanna í fortíð og nútíð. Guðni segir sögur
af fólki, jafnt kynlegum kvistum sem virðulegum
stórmennum. Guðni er einlægur í frásögnum
sínum en glettnin er aldrei langt undan.
227 bls.
Veröld

IB RAF

IB

Ég verð að segja ykkur

Handrit. Baráttusaga fullhugans, séra
Halldórs í Holti

Ingvar Viktorsson lætur gamminn geisa
Guðjón Ingi Eiríksson
Ingvar Viktorsson er magnaður sagnamaður
og hér eru óteljandi sögur, af honum sjálfum
og samferðafólki hans, t.d. Hauki pressara,
Blakki, Gunna á Stöng, Gísla bónda. Hallsteini
Hinrikssyni, Bigga Björns, Bergþóri Jóns, Helga
Ragg, Pat Quinn, Bogdan handboltaþjálfara, Hansa
Guðmunds, Muggi og eru þá fáir nefndir.
288 bls.
Bókaútgáfan Hólar
IB

Æviminningar séra Halldórs Gunnarssonar í Holti
Halldór Gunnarsson
Sr. Halldór gerir upp þau málefni sem hann barðist
fyrir og þurfti oft að lúta í lægra haldi, þótt síðar
kæmi í ljós að hann hafi haft rétt fyrir sér. Titillinn
vísar til baráttu hans við landbúnaðarkerfið, kirkjuna
og stjórnmálin sem Halldóri finnst vera að fyrnast.
Þrátt fyrir það eru málefnin sem fjallað er um, enn
í dægurmálaumræðu og katljósi fjölmiðla.
202 bls.
Hugfari
IB

Flug í ókyrru lofti

Hundrað óhöpp Hemingways

Pétur J. Eiríksson
Þetta er sagan af því hvernig tókst að skapa nýtt
Icelandair og breyta einu versta flugfélagi Evrópu í eitt
það besta. Pétur J. Eiríksson sem stóð í hringiðunni í 28
ár segir hér opinskátt og hreinskilið frá því sem gerðist
að tjaldabaki og gefur óvenjulega innsýn í rekstur
Flugleiða, FL Group og síðan Icelandair Group.
246 bls.
Almenna bókafélagið

IB

HLB

Lilja Sigurðardóttir
Lesari: Birgitta Birgisdóttir, Sigríður Láretta
Jónsdóttir, Örn Árnason, Lilja Sigurðardóttir,
Þuríður Blær Jóhannsdóttir, Pálmi Gestsson,
Haraldur Ari Stefánsson og Kolbeinn Arnbjörnsson
Glæpasagnadrottningin Lilja Sigurðardóttir fetar hér
nýjar slóðir og leiðir hlustendur í gegnum ævi rithöfund
arins Ernests Hemingways, allt frá æsku hans sem lítil
stúlka til harmrænna endaloka hans. Örn Árnason
túlkar Hemingway af sinni alkunnu snilld, og á leiðinni
er staldrað við fjölmörg ævintýraleg óhöpp skáldsins.
H 7:30 klst.
Storytel

Júnkerinn af Bræðratungu

Sjálfsævisaga Páls Skúlasonar
Páll Skúlason
Við ævilok lét Páll Skúlason frá Bræðratungu eftir
sig sjálfsævisögu þar sem hann segir af hógværð og
hispursleysi frá lífi sínu, sigrum þess og ósigrum.
Frásögnin er glaðleg og jafn laus við játningar
drykkjumanns og beiskju gagnvart því lífi sem liðið er.
Á stöku stað gerir höfundur grín að samferðamönnum
en liggur yfirleitt gott orð til fólks.
200 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur
KIL

Lifað með öldinni

Jóhannes Nordal
Jóhannes Nordal lifði 20. öldina, öld umskipta og
öfga, þegar grunnur var lagður að nútímasamfélagi.
Á þessum blöðum vaknar sú öld, með horfnu
mannlífi og afdrifaríkum atburðum sem enn móta líf
okkar. Þar var Jóhannes iðulega virkur þátttakandi
og lýsir mörgu sem gerðist bak við tjöldin og
ýmsum af helstu áhrifamönnum aldarinnar.
770 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

Rosa klár en samt svo hress
IB RAF
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Ævisögur og endurminningar
Mennirnir með bleika þríhyrninginn

KIL

Frásögn homma af vist sinni í fangabúðum nasista á
árunum 1939-1945
Heinz Heger
Þýð: Guðjón Ragnar Jónasson
Vitnisburðir um líf samkynhneigðra í fangabúðum
nasista sem hefur haft ómæld áhrif víða um heim.
Þetta er frásögn af mannlegri grimmd og niðurlægingu
en líka mögnuð saga um mannlegt þrek og þolgæði,
skráð af brennandi þörf til að miðla reynslu sem
heimurinn vildi lengi ekkert vita af. Hafdís Erla
Hafsteinsdóttir ritar ítarlegan eftirmála.
176 bls.
Sögufélag

Var, er og verður Birna

Ingibjörg Hjartardóttir
Myndir: Rannveig Einarsdóttir
Birna Þórðardóttir hefur alla sína tíð verið
landsmönnum táknmynd andstöðunnar við
smáborgaraskap og ríkjandi kerfi. Í þessari einstæðu
bók fylgja þær henni á æskuslóðir á Borgarfirði eystra,
vinkona hennar og skrásetjari sögunnar, Ingibjörg
Hjartardóttir, og ljósmyndarinn Rannveig Einarsdóttir.
Um leið er litrík ævi Birnu rakin í máli og myndum.
208 bls.
Forlagið - Mál og menning
IB

Pater Jón Sveinsson – Nonni

Þormóður Torfason

Dauðamaður og dáður sagnaritari
Bergsveinn Birgisson
Þýð: Vésteinn Ólason
Þormóður Torfason fæddist árið 1636 og varð einn
mikilvirkasti sagnaritari landsins - en var líka dæmdur
til dauða fyrir að verða mannsbani. Bergsveinn
Birgisson skrifar hér sögu þessa stórbrotna manns,
með svipaðri aðferð og lesendur þekkja úr hinni
vinsælu bók hans, Leitin að svarta víkingnum.
368 bls.
Bjartur

Gunnar F. Guðmundsson
Auðmjúkur prestur, rithöfundur, kennari, fyrirlesari,
tónlistarmaður, heimsborgari, Pater Jón Sveinsson
lifði alla ævi í heimi bernskunnar þrátt fyrir að
vera einn víðförlasti og þekktasti Íslendingur síns
tíma. – Ævisaga Nonna kemur nú út í nýrri útgáfu
en bókin hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin
þegar hún kom fyrst út árið 2012.
635 bls.
Ugla

IB RAF

IB

Rauði þráðurinn

Ævintýri og líf í Kanada

Ný og aukin útgáfa
Ögmundur Jónasson
Beitt pólitísk ævisaga, skrifuð af þekkingu á þróun
síðustu áratugi. Hér er horft fram á veginn og lagst
á sveif með þeim sem vilja vefa hinn rauða þráð.
Kom fyrst út í ársbyrjun og er hér endurútgefin með
viðauka þar sem reifuð eru stjórnmál yfirstandandi
árs. „Örugglega besta bók sem ég hef lesið um
íslensk stjórnmál.“ (Frosti Sigurjónsson)
624 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

Endurminningar Guðjóns R. Sigurðssonar
Umsj: Þórður Sævar Jónsson
Árið 1925 hélt Guðjón, þá rúmlega tvítugur,
vestur um haf með ekkert nema eftirvæntinguna
í farteskinu. Áratugum saman vann hann fyrir sér
sem farandverkamaður og þegar hart var í ári veiddi
hann í sig og á. Hann fór sínar eigin leiðir, hræddist
hvorki birni né óblíða náttúru og mætti hinu óþekkta
af óttaleysi og bjartsýni hins frjálsa manns.
407 bls.
Forlagið - Mál og menning
IB RAF

KIL

Spítalastelpan

Hversdagshetjan Vinsý
Sigmundur Ernir Rúnarsson
Spítalastelpan var hún kölluð stelpan sem veiktist af
berklum í hrygg á Ströndum Norður og var fyrstu
ár sín að mestu reyrð niður í rúm á Sjúkrahúsinu á
Ísafirði. Hún byrjaði ekki að ganga fyrr en á sjöunda
ári, sigldi heim þar sem faðir hennar var dáinn og
móðirin búin að yfirgefa hana í huganum. En hún
bjó yfir einstökum lífsþorsta og vongleði.
239 bls.
Veröld
IB RAF

Út um víðan völl

Júlíus Sólnes
Sagt er frá lífi, ævintýrum og ferðum höfundar
og konu hans, Sigríðar Maríu. Fjallað er um
fjölbreyttan feril hans við Háskóla Íslands, aðkomu
að Kröfluvirkjun og stofnun umhverfisráðuneytisins.
Tilurð og örlög Borgaraflokksins eru
einnig rakin á greinargóðan hátt.
720 bls.
Háskólaútgáfan

Erum með úrvalið...sérvalið
SVK
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Hannyrðir og matreiðsla
Órigamí

Japönsk pappírslist 100 skrautblöð og 5 formgerðir
Þýð: Baldur Snær Ólafsson
Í bókinni eru 100 blöð sem auðvelt er að losa
og brjóta saman í f íngerð órigamí pappírslíkön.
Einfaldar leiðbeiningar með skýringarmyndum
sýna hvernig hægt er að breyta þessum litríku
og skrautlegu blöðum í falleg listaverk.
Góð afþreying fyrir allan aldur.
102 bls.
Setberg

Hannyrðir og
matreiðsla

SVK

Bakað meira

Prjónað á börnin – af enn meiri ást

Með Elenoru Rós
Elenora Rós Georgesdóttir
Bakað meira er sjálfstætt framhald
bókarinnar Bakað með Elenoru Rós.
190 bls.
Edda útgáfa

IB

IB

Countdown to Christmas

Sjalaseiður

Festive Icelandic recipes and lore
Nanna Rögnvaldardóttir
Desember á Íslandi: Jólaljósin leiftra og jólasveinarnir
birtast einn af öðrum. Matarhefðir setja sterkan
svip á undirbúning hátíðarinnar og í þessari fallegu
bók eru dagarnir til jóla taldir með uppskriftum
og frásögnum af girnilegum jólamat og bakkelsi.
Bókin er á ensku og kjörin fyrir erlenda vini og
gesti sem vilja kynnast íslenskum jólahefðum.
104 bls.
Forlagið - Iðunn
SVK

Lene Holme Samsøe
Myndir: Katrine Rohrberg
Þýð: Ásdís Sigurgestsdóttir og Guðrún B. Þórsdóttir
Í bókinni eru yfir 50 uppskriftir að fallegum og
sígildum fötum á börn frá fæðingu og upp í tólf ára.
Miðað er við að vanir jafnt sem óvanir prjónarar geti
fylgt uppskriftunum enda er hér mikið úrval. Lene
Holme Samsøe er þekktur danskur prjónahönnuður
sem hefur notið mikilla vinsælda fyrir prjónabækur
sínar hér á landi sem annars staðar.
216 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

Bergrós Kjartansdóttir
Sjalaseiður er óður til íslensku ullarinnar, íslenskrar
náttúru og norrænu goðafræðinnar. Í bókinni
eru sögur, ljóð og sjalauppskriftir. Fyrirsætan
er íslensk náttúra, hafið og fjöllin.
Sjölin eru prjónuð úr íslenskri ull og er hvert og
eitt þeirra eins og ljóð sem segir gamla sögu og nýja
ásamt því að veita hlýju, vernda og gleðja.
76 bls.
Bókabeitan

IB

Eldað í air fryer

Sjöl og teppi – eins báðum megin

Erla Steinunn Árnadóttir
Myndir: Erla Steinunn Árnadóttir
Eldað í air fryer er bók sem skrifuð er á íslensku fyrir þá
sem hafa áhuga á að prófa sig áfram við eldamennsku
í air fryer. Bókin inniheldur yfir 100 uppskriftir
sem spanna allt frá einföldum forréttum upp í
sunnudagssteikina. Einnig er komið inn á bakstur og
eftirrétti sem hægt er að galdra fram með pottinum.
228 bls.
Erla Steinunn Árnadóttir
SVK

Auður Björt Skúladóttir
Myndir: Auður Björt Skúladóttir og Christine
Einarsson
Í þessari prjónabók eru á þriðja tug uppskrifta
að sjölum og barnateppum. Lögð er áhersla á
að stykkið sé eins báðum megin, engin ranga,
bara rétta. Uppskriftirnar eru við allra hæfi,
allt frá einföldum og stuttum verkefnum fyrir
byrjendur upp í flóknari fyrir vana prjónara.
160 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell
SVK

Heimabarinn

Tuskuprjón

Sérútgáfa
Andri Davíð Pétursson og Ivan Svanur Corvasce
Heimabarinn er ómissandi fyrir þá
sem vilja krydda hversdagsleikann með
bragðgóðum og litríkum kokteilum.
224 bls.
Edda útgáfa

IB

Guðrún S. Magnúsdóttir
Í bókinni eru 35 uppskriftir að fjölbreyttum og
fallegum tuskum. Tuskur eru nauðsynlegar á hverju
heimili og kjörið að prjóna þær í uppáhaldslitunum.
Heimaprjónaðar tuskur eru upplagðar sem fljótlegt
og einfalt prjónaverkefni og góð hugmynd að
gjöf sem kemur alltaf að góðum notum.
94 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell

IB
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Íþróttir og útivist
Gönguleiðir á Reykjanesi

Jónas Guðmundsson
Lifandi leiðarlýsingar, kort og GPS-hnit tæplega 30
áfangastaða á Reykjanesskaga. Gönguleiðirnar eru
innblásnar af þeim miklu jarðumbrotum sem hafa
einkennt svæðið alla tíð. Margar leiðirnar henta fyrir
fjallahjól, aðrar fyrir utanvegahlaup og enn aðrar til að
kynna yngstu kynslóðina fyrir töfrum fjallaferða.
200 bls.
Salka

Íþróttir og útivist

SVK

Haaland

Sérkort 1:200 000

Akureyri - Mývatn - Húsavík - Ásbyrgi

– sá hættulegasti
Illugi Jökulsson
Erling Braut Haaland! Norska undrið sem þaut sem
hvirfilbylur yfir knattspyrnuheiminn. Hann hættir ekki
að skora og enginn kann að verjast honum. Mótherjar
kalla hann skepnu, ómennskan. Er hann sá hættulegasti
í sögunni - og bara rétt að byrja? Kynnumst sögu
undradrengsins, æskunni og hröðum uppgangi í
hressandi frásögn skreyttri frábærum myndum.
Sögur útgáfa

Vandað og handhægt kort yfir vinsælt landsvæði á
Íslandi. Á kortinu eru einnig ljósmyndir og upplýsingar
um helstu ferðamannastaði á svæðinu. Kortið er unnið
eftir nýjustu stafrænum gögnum og þar eru helstu
upplýsingar um vegi, vegalengdir og ferðaþjónustu.
Mælikvarði: 1:200 000. Blaðstærð: 42 x 94,5 cm.
Tungumál: Íslenska, enska, þýska, franska.
IÐNÚ útgáfa

SVK

IB

Félag unga fólksins

Hálendishandbókin

Saga Ungmennafélagsins Sindra 1934-1966
Arnþór Gunnarsson
Stofnun Sindra var mikil lyftistöng fyrir félagslíf
ungs fólks á Höfn í Hornafirði. Saga félagsins
ber vott um drifkraft og áræðni, það efndi til
skemmtiferða, hélt sund- og íþróttanámskeið og
starfrækti unglingaskóla í tvo vetur. Einnig reistu
félagsmenn fyrsta samkomuhúsið á Höfn.
160 bls.
Bókaútgáfan Hólar

Ekið um óbyggðir Íslands
Páll Ásgeir Ásgeirsson
Ómissandi ferðafélagi allra þeirra sem ferðast
um hálendið kemur nú út í nýjum búningi.
Bókin geymir sem fyrr leiðsögn um flestar helstu
hálendisleiðir, auk vegvísa um ýmsar fáfarnar
slóðir í eyði- og óbyggðum landsins. Bent er
á áhugaverða staði, urmul náttúruperla utan
alfaraleiða og ævintýralegar gönguleiðir.
352 bls.
Forlagið - Mál og menning
SVK

IB

Fær í flestan sjó

Hetjurnar á HM

Synt í íslenskri náttúru
Egill Eðvarðsson og Kristín Jórunn Hjartardóttir
Kristín hafði stundað sjósund í nokkur ár þegar
hún ákvað, í tilefni af sextugsafmæli sínu, að synda
á sextíu nýjum stöðum á landinu. Afraksturinn
af ferðalögum hennar og eiginmanns hennar er
þessi dásamlega fallega ferðabók sem fléttar saman
stemningu, fróðleik og hagnýtar leiðbeiningar
um heila 83 sundstaði um allt land.
328 bls.
Forlagið - Vaka-Helgafell
SVK

Illugi Jökulsson
Heimsmeistaramótið í fótbolta er stærsti
íþróttaviðburður veraldar. Það er sama hvað hver
segir, engin íþrótt jafnast á við fótbolta að dramatík,
vinsældum og spennu. Og engin keppni jafnast
á við HM í fótbolta, sem haldin er á fjögurra ára
fresti. HM 2022 er beðið með óþreyju um allan
heim. Lestu allt um hetjurnar á HM!
168 bls.
Sögur útgáfa

IB

Bækurnar heim!
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75

Íþróttir og útivist
Jógagleði

1. bók framhald: Vestfjarðakjálkinn

Hjólabókin

Hannah Barrett
Þýð: Herdís M. Hübner
Í Jógagleði finnurðu allt sem hjálpar þér að byggja
upp innri styrk, hamingju og þrautseigju til að
finna leið þína í nútímanum, hvort sem þú er
byrjandi eða langar til að dýpka iðkun þína. Hannah
Barrett, jóga- og íhugunarkennari, sýnir hvernig þú
getur tileinkað þér meginreglur og hugsunarhátt
jóga og gert það að hluta daglegs lífs.
246 bls.
Bókafélagið

Erfiðar dagleiðir og auðveldari smáleiðir
Ómar Smári Kristinsson
Gamla Vestfjarðabókin er uppseld. Þessi bók er
með glænýjum leiðalýsingum. Hér er lýst 8 erfiðum
dagleiðum sem liggja í hring. Einnig 17 stuttum
hringleiðum og um 20 leiðum sem liggja fram
og til baka. Fegurð og fjölbreytileiki einkenna
svæðið og leiðirnar. Vestfjarðakjálkinn nýtur
sífellt meiri vinsælda meðal hjólreiðafólks.
112 bls.
Ómar Smári Kristinsson
KIL

IB

Hlaupahringir á Íslandi

Knattspyrnubærinn

100 ára knattspyrnusaga Akraness
Björn Þór Björnsson
ÍA vann fyrsta Íslandsmeistaratitil sinn árið 1951
og var það í fyrsta sinn sem Íslandsbikarinn
yfirgaf höfuðborgina. Titlarnir komu á
færibandi næstu áratugi og fljótlega varð
Akranes þekkt sem knattspyrnubærinn. Hér
er saga knattspyrnunnar á Akranesi rakin í
máli og myndum frá 1922 til okkar dags og
knattspyrnuiðkun beggja kynja gerð góð skil.
504 bls.
Bókaútgáfan Hólar

Ólafur Heiðar Helgason
Hlaupahringir á Íslandi er fróðleg, skemmtileg og
gagnleg bók fyrir alla sem hafa ánægju af útivist.
Hér eru vandaðar lýsingar á 36 hlaupaleiðum um
allt land fyrir bæði byrjendur og lengra komna.
Hlaupahringirnir eru fjölbreyttir og liggja um
fjöll, öræfi, sveitir, skóga og strendur.
328 bls.
Salka

SVK

IB

Lokakeppni HM í Katar 2022

Sérkort 1:200 000

Kevin Pettman
Þýð: Ásmundur Helgason
Lokakeppni HM 2022 er að hefjast! HM bókin
inniheldur allt sem þú þarft til að verða alvöru
sérfræðingur um HM í Katar 2022. Farið er yfir
öll liðin í keppninni, allar stjörnurnar sem mæta
til leiks, sögu keppninnar og nokkur af stærstu
augnablikum hennar. Hverjir munu slá í gegn í
Katar? Hvaða lið fara alla leið í úrslitaleikinn?
64 bls.
Drápa

Vandað og handhægt kort yfir vinsælt landsvæði á
Íslandi. Á kortinu eru einnig ljósmyndir og upplýsingar
um helstu ferðamannastaði á svæðinu. Kortið er unnið
eftir nýjustu stafrænum gögnum og þar eru helstu
upplýsingar um vegi, vegalengdir og ferðaþjónustu.
Mælikvarði: 1:200 000. Blaðstærð: 41 x 100 cm.
Tungumál: Íslenska, enska, þýska, franska.
IÐNÚ útgáfa

HM bókin

IB

Snæfellsnes - Borgarfjörður

SVK

Íslensk knattspyrna 2022

Stjörnurnar í NBA

Víðir Sigurðsson
Bækur Víðis Sigurðssonar um íslenska knattspyrnu
eru einstakar og eiga engan sinn líka í heiminum.
Þessi vinsæli bókaflokkur hefur nú komið út í rúm
fjörutíu ár og hefur aldrei verið betri. Hér finnur
áhugafólk um knattspyrnu allt sem gerðist í íslenska
boltanum á árinu 2022 í máli og myndum. Ómissandi
árbók allra áhangenda íslenskrar knattspyrnu.
272 bls.
Sögur útgáfa

IB

Kjartan Atli Kjartansson
Bandaríski körfuboltinn er ein vinsælasta íþrótt
heims og stjörnur NBA þær stærstu í sögunni.
NBA-deildin hefur lengi notið mikilla vinsælda á
Íslandi en aldrei eins og nú. Hér tekur höfundurinn og
íþróttafréttamaðurinn snjalli Kjartan Atli Kjartansson
saman alla þá leikmenn sem skipta máli í sögu
keppninnar og auðvitað alla þá heitustu í dag.
120 bls.
Sögur útgáfa

IB

Sérkort 1:200 000

The Golden Circle

Gullfoss - Geysir - Þingvellir
Vandað og handhægt kort yfir vinsælustu
ferðamannaleið á Íslandi. Á kortinu eru einnig
ljósmyndir og upplýsingar um helstu ferðamannastaði.
Kortið er unnið eftir nýjustu stafrænum gögnum og
þar eru helstu upplýsingar um vegi, vegalengdir og
ferðaþjónustu. Mælikvarði: 1:200 000. Blaðstærð: 35 x
94 cm. Tungumál: Íslenska, enska, þýska, franska.
IÐNÚ útgáfa

Það er töff að lesa bók!

www.boksala.is
SVK
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Sálfræði, sjálfshjálp og andleg leiðsögn
Leiðarvísir nornarinnar að sjálfsrækt

Sálfræði, sjálfshjálp
og andleg leiðsögn

Heilandi galdrar og græðandi fjölkynngi fyrir betra líf
Theodosia Corinth
Þýð: Katrín Harðardóttir
Hér er að finna fleiri en 90 seiði og galdraathafnir sem
hjálpa þér að tengjast huga þínum, líkama og innra
sjálfi. Lestu um hreinsandi athafnir, jurtir og kristalla,
íhugun og kraftbirtingar, stjörnuspeki, tunglganginn,
tarot og seiði og galdra sem hjálpa þér og styrkja.
168 bls.
Salka
IB

Af hverju hefur enginn sagt mér þetta fyrr

Leið hjartans

Dr. Julie Smith
Þýð: Valgerður Ólafsdóttir
Með því að auka skilning á því hvernig hugurinn
starfar og hvernig takast má á við tilfinningar á
heilbrigðan hátt byggjum við upp seiglu, vöxum og
döfnum. Bókin kynnir til sögunnar verkfæri sem
gagnast öllum í daglegu lífi – til að komast yfir hjalla
eða til að blómstra. Sérlega læsileg og uppbyggileg
bók eftir TikTok-stjörnuna dr. Julie Smith.
352 bls.
Benedikt bókaútgáfa
SVK

Guðrún Bergmann
Við stöndum á merkilegum tímamótum, því
mannkynið er að taka framþróun og uppfærast.
Jörðin er líka að fara í gegnum sína uppfærslu. Í
Leið hjartans koma fram nánari skýringar á þeim
umbreytingum sem sólkerfi okkar er að fara í gegnum
og þeim áhrifum sem það er að hafa á jarðarbúa, sem
þurfa að læra að virkja kærleiksorkuna í sér.
120 bls.
G. Bergmann ehf.

SVK

Ástin og svörin

Sögurnar á bak við jógastöðurnar

Indverskar goðsagnir sem skópu 50 jógastöður
Dr. Raj Balkaran
Þýð: Hafsteinn Thorarensen
Uppgötvaðu sögurnar og viskuna sem liggja að baki
uppáhalds jógastöðunum þínum í þessari töfrandi
bók um indverska goðafræði. Sögumaðurinn,
fræðimaðurinn og kennarinn dr. Raj Balkaran
leiðir lesandann í ógleymanlegt ferðalag um
goðsagnaheima Indlands á síðum bókarinnar og
segir sögurnar á bakvið 50 lykilstöður í jóga.
224 bls.
Salka

Guðfinna Inga Sverrisdóttir
Myndh: Guðfinna Inga Sverrisdóttir
Í þessari myndskreyttu bók eru 200 staðhæfingar
sem eiga að svara spurningum um ástarmálin:
Hvenær hitti ég sálufélaga minn? Er hann eða
hún kannski handan við hornið? Af hverju geri ég
sömu mistökin aftur og aftur? Hugleiddu hvað þú
vilt vita um ástina og veldu tölu frá 1-200 og sjáðu
hvort staðhæfingin eigi við spurningu þína.
91 bls.
Guðfinna Inga Sverrisdóttir
IB

KIL

Tarot-bókin

Hver er ég? Áhugamál

Handbók og falleg tarot-spil
Claire Goodchild
Þýð: Hafsteinn Thorarensen
Falleg askja með handbók um tarot og spilum.
Bókin hentar jafnt byrjendum sem lengra komnum
og kennir lesandanum ýmsar lagnir spilanna og
hvernig lesa á úr þeim. Þar að auki eru myndmál
og merking spilanna útskýrð á aðgengilegan
hátt. Tarot-bókin er ómissandi og aðgengilegt
verkfæri fyrir áhugafólk um dulspeki.
80 bls.
Salka

Sigríður Birna Bragadóttir
Myndir: Anna Jóna Sigurjónsdóttir
Myndaritstj: Hafdís Anna Bragadóttir
Ritstjóri: Steinar Bragi Sigurjónsson
Óli er 10 ára strákur sem langar að læra um áhugamál.
Hann lærir um 6 hópa í ýmsum litum með allskonar
skemmtilegum áhugamálum og störfum.
37 bls.
Spurning

KIL RAF

IB

Verslaðu heima
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Sálfræði, sjálfshjálp og andleg leiðsögn
Tilgangurinn

Hugarfrelsi

Vellíðan barna - Handbók fyrir foreldra

Tilfinningalegt ferðalag sálarinnar. Að læra að sjá
lífið með öðrum augum.
Ríkarður E. Líndal
Hér er fjallað um tilfinningalegt ferðalag okkar
gegnum lífið frá sjónarhorni sálarinnar og leitast
við að svara spurningunni: Af hverju er ég hér?
Bókin er að nokkru leyti skáldskapur en heilræði
hennar um sjálfsskoðun og skilning ættu að auðvelda
mörgum að skilja tilgang sinnar eigin tilveru.
324 bls.
Lindal Publishing Co.
SVK

Hrafnhildur Sigurðardóttir, Unnur Arna Jónsdóttir
og Ingrid Kuhlman
Markmið bókarinnar er að styrkja foreldra. Í
hverjum kafla er að finna ýmsan fróðleik og
fjölbreyttar æfingar sem hafa það að markmiði að
kenna börnum hagnýtar aðferðir til að efla sig og
styrkja þannig að þau verði betur í stakk búin að
takast á við krefjandi verkefni í námi og leik.
232 bls.
Bókafélagið
SVK

Veran í moldinni

Sjálfstyrktarbók

Tíu skilaboð

Hugarheimur matarfíkils í leit að bata
Lára Kristín Pedersen
Í Verunni í moldinni opnar knattspyrnukonan Lára
Kristín Pedersen sig upp á gátt og segir af einstakri
einlægni frá átakanlegri baráttu sinni við matarf íkn,
sem hún hefur glímt við um árabil meðfram því að
stunda íþrótt sína af kappi hér heima og erlendis.
*****„Magnað innlit í hugarheim þess sem glímir
við f íkn.“ – Hrefna Rut Baldursdóttir
296 bls.
Sögur útgáfa

Að skapa öryggi úr óvissu
Bergsveinn Ólafsson
Tíu skilaboð er ákveðinn leiðarvísir til að fást við lífið.
Þrátt fyrir að við lendum í skakkaföllum, upplifum
sársauka og vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti
sér, þá höldum við áfram. Við öxlum ábyrgð, sýnum
hugrekki og þrautseigju, höldum í vonina og höfum
trú á okkur sjálfum og mannkyninu í heild.
267 bls.
Einu sinni var
KIL

KIL

Erum með úrvalið...sérvalið
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