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Mikil gróska var í útgáfu barna- og ungmennabóka hér á landi á síðasta ári. 
Fjölmargir nýir höfundar gáfu út sín fyrstu verk og voru tvö þeirra nýlega 
tilnefnd til Barna- og unglingabókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs fyrir 
Íslands hönd. Það voru bækurnar Koparborgin eftir Ragnhildi Hólmgeirs-
dóttur og Sölvasaga unglings eftir Arnar Má Arngrímsson.

Barna- og unglingabókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs eru ný af nálinni 
og verða veitt í fjórða sinn þann 1. nóvember 2016. Þrettán verk frá átta 
málsvæðum eru tilnefnd til verðlaunanna í ár og nemur verðlaunaupp-
hæðin ríflega sex og hálfri milljón eða 350.000 DKK.

Bandalag þýðenda og túlka hefur allt frá árinu 2005 veitt verðlaun fyrir 
framúrskarandi íslenska þýðingu á erlendu bókmenntaverki. Til verð-
launanna var stofnað í því skyni að vekja athygli á ómetanlegu framlagi 
þýðenda til íslenskrar menningar.  Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, 
afhendir verðlaunin á Degi bókarinnar, 23. apríl, og í ár verður athöfnin 
haldin í Hannesarholti, Grundarstíg 10.

Tilnefndir þýðendur fyrir útkomnar bækur árið 2015 eru:

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson fyrir Nýsnævi – safn ljóðaþýðinga 
eftir 15 höfunda

Ásdís R. Magnúsdóttir fyrir Rangan og réttan – þrjú ritgerðarsöfn 
eftir Albert Camus 

Brynja Cortes Andrésdóttir fyrir Ef að nóttu ferðalangur eftir Italo Calvino

Jón Hallur Stefánsson fyrir Spámennirnir í Botnleysufirði eftir Kim Leine

Silja Aðalsteinsdóttir fyrir Grimmsævintýri, Philip Pullman tók saman 
og endursagði

Íslensku bókmenntaverðlaununum var komið á fót árið 1989 í tilefni 100 
ára afmælis Félags íslenskra bókaútgefenda. Verðlaunin skiptast í þrjá 
flokka, barna- og ungmennabókmenntir, fagurbókmenntir og fræðirit og 
bækur almenns eðlis. Félag íslenskra bókaútgefenda veitir þrjár milljónir í 
verðlaunafé sem skipt er jafnt á milli verðlaunaflokka. Forseti Íslands, herra 
Ólafur Ragnar Grímsson, afhenti Íslensku bókmenntaverðlaunin 2015, í 
febrúar síðast liðnum.

Barna- og unglingabókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs

Íslensku 
þýðingaverðlaunin

Barna- og ungmenna bækur:

Mamma klikk!
Gunnar Helgason

Sölvasaga 
Arnar Már Arngrímsson:

Þegar siðmenningin 
fór fjandans til
Gunnar Þór Bjarnason

Hundadagar
Einar Már Guðmundsson

Koparborgin
Ragnhildur Hólmgeirsdóttir

Fagurbókmenntir: Fræðirit og bækur almenns efnis:

Íslensku 
bókmenntaverðlaunin 
2015

Nýsnævi 

Spámennirnir í 
Botnleysufirði  
Kim Leine Grimmsævintýri 

Philip Pullman

Rangan og réttan
Albert Camus

Ef að nóttu 
ferðalangur 
Italo Calvino
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Barnabækur

D    

Alfræði barnanna
Dýraríkið
Risaeðlur
Penelope Arlon
Þýð.: Ingunn Ásdísardóttir
Caroline Bingham
Þýð.: Árni Óskarsson
Litríkar og líflegar bækur úr flokknum vinsæla, Alfræði 
barnanna. Fróðleikur, gátur og verkefni á hverri opnu. 
Henta forvitnum krökkum á aldrinum 5–12 ára.
128/160 bls.
Forlagið – Mál og menning

E    

Amma glæpon
David Walliams
Þýð.: Guðni Kolbeinsson
Benni kvíðir því að vera heima hjá ömmu sinni á hverju 
föstudagskvöldi. En svo kemst hann að því að hún er 
alþjóðlegur skartgripaþjófur … Taktu þátt í stórkost-
legu ævintýri Benna þegar þau amma hans skipuleggja 
stærsta skartgriparán sögunnar. David Walliams fer hér 
á kostum.
300 bls.
Bókafélagið

D    

Bókin borðaði hundinn minn!
Richard Byrne
Þýð.:  Marta Hlín Magnadóttir
Þegar hundurinn hennar Bellu hverfur ofan í kjölinn 
á bókinni þarf hún aðstoð við að finna hann aftur. En 
þegar aðstoðarfólkið hverfur líka þarf Bella að leita 
óhefðbundinna leiða til að bjarga málunum. Hún endar 
með að leita til lesandans! Bókin er hnyttin og skemmti-
leg fyrir börn og fullorðna.
30 bls.
Töfraland

D    

Bókin hans Breka
Hrefna Bragadóttir
Breki hefur yndi af bókum og heitasta ósk hans er að 
verða sögupersóna í einni slíkri. Það reynist hins vegar 
ekki vera eins einfalt að komast í bók og hann heldur. 
Hugljúf og falleg saga um kosti þess að skera sig úr 
hópnum.
32 bls.
Forlagið – Mál og menning

D    

Einhver Ekkineinsdóttir
Kätlin Kaldmaa
Þýð.: Lemme Linda Saukas Ólafsdóttir
Lítil stúlka heldur út í heim að leita föður síns. Bókin 
gerist að stórum hluta á Íslandi. Glæsilega myndskreytt. 
Bókin fékk góða dóma sem barnabók fyrir alla aldurs-
hópa þegar hún kom fyrst út í Eistlandi árið 2012.
103 bls.
Bókstafur

D    

Engill í vesturbænum
Kristín Steinsdóttir
Myndir: Halla Sólveig Þorgeirsdóttir
Askur á heima í blokk í vesturbænum. Flestir halda að 
þar búi bara ósköp venjulegt fólk en hann veit betur. 
Þarna er varúlfur, Lína Langsokkur, veiðimaður, silfur-
skotta, já og engill … Þessi vinsæla og margverðlaunaða 
bók hefur verið uppseld lengi og fagnaðarefni að hún 
skuli loks vera fáanleg að nýju.
105 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell

D    

Freyja og Fróði
Freyja og Fróði geta ekki sofnað
Freyja og Fróði í klippingu
Kristjana Friðbjörnsdóttir
Myndir: Bergrún Íris Sævarsdóttir
Freyja og Fróði eru skemmtileg systkini sem vita hvað 
þau vilja. Í fjörugum texta og fallegum myndum glíma 
þau í hverri bók við nýjar aðstæður sem allir krakkar 
þekkja – hér eru það ferð á hársnyrtistofu og háttatím-
inn. Góðar og gagnlegar bækur fyrir krakka á aldrinum 
tveggja til sex ára.
32 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

B    

Fyrstu 50 orðin
Þýð.: Bjarki Karlsson
Fyrstu 50 orðin er skemmtileg lyfti-og flettiflipa bók 
sem barninu finnst gaman að nota og safnar um leið 
yfir fimmtíu grundvallarorðum í orðaforðann.
16 bls.
Unga ástin mín

E    

Hulda Vala dýravinur
Spennandi og skemmtilegar kiljur um stelpuna Huldu 
Völu sem hefur eignast töfrahálsmen og getur talað við 
dýrin. Venjuleg stelpa sem lendir í ótrúlegum ævintýr-
um með hundinum Garpi og öllum hinum dýrunum á 
Eyjunni. Huldu Völu finnst skemmtilegt að vera í leyni-
klíkunni sem gætir dýranna á Eyjunni. En getur Hulda 
Vala hjálpað þeim án þess að koma upp um töframátt-
inn í hálsmeninu?

Góðar lestrarbækur fyrir 7 ára+ með stóru letri og 
góðu línubili. Átta bækur eru nú komnar út.
Rósakot ehf.
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E    

Kafteinn Ofurbrók og ævintýri hans
Dav Pilkey
Þýð.: Karl Ágúst Úlfsson
Enginn veit hver hann er – ekki einu sinni hann sjálfur! 
Sögurnar um Kaftein Ofurbrók heilla alla káta krakka. 
Í fyrsta skáldverkinu fáum við að vita hvernig Kári 
skólastjóri varð Kafteinn Ofurbrók. Líf og fjör á hverri 
síðu, prakkarastrik, skondnar söguhetjur, stafarugl og 
drepfyndnar teikningar – að ógleymdu hinu sívinsæla 
flettibíói.
126 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

G    

Kanínan sem vill fara að sofa
Carl-Johan Forssén Ehrlin
Þýð.: Sigurður Helgason
Þetta er óvenjuleg saga til að lesa fyrir svefninn sem 
byggir á sálfræðilegri tækni. Henni er ætlað að auðvelda 
börnum að sofna fyrr og að sofa betur á hverri nóttu. 
Sögunni fylgir slökun og leiðir til að innst inni vill barn-
ið sofna.
28 bls.
Draumsýn ehf.

G    

Kuggur 14 og 15
Hoppað í París
Rassaköst í Róm
Sigrún Eldjárn
Tvær glænýjar sögur um Kugg, sem hefur verið einn 
af bestu vinum íslenskra lestrarhesta í bráðum 30 ár. 
Nú hafa vinkonur hans, Málfríður og mamma hennar, 
farið í ferðalög og segja Kuggi ferðasögur frá París og 
Róm, elda fyrir hann rétti frá þessum stöðum og kenna 
honum svolitla útlensku.
32 bls.
Forlagið – Mál og menning

E    

Óvættaför 22
Mánaúlfynjan Lúna
Adam Blade
Þýð.: Árni Árnason
Dauðiskógur lifnar við að kvöldi og grimm dýr, undir 
álögum mánaúlfynjunnar Lúnu, læðast fram. Tom 
verður að ná öllum brotunum úr verndargrip Avantíu ef 
honum á að takast að bjarga föður sínum – en það þýðir 
að hann verður að kljást við Lúnu. 

Léttlestrarbók fyrir krakka á aldrinum 7-11 ára.
120 bls.
IÐNÚ útgáfa

E    

Rottuborgari
David Walliams
Þýð.: Guðni Kolbeinsson
Myndskr.: Tony Ross
Snilldarverk frá David Walliams. Rottuborgari var valin 
barnabók ársins 2013 í Bretlandi. Urrandi fyndin og 
skemmtileg bók sem öll börn og foreldrar þeirra hafa 
gaman af. Komin nú í kilju.
320 bls.
Bókafélagið

D    

Skrifum og þurrkum út
Tvær skemmtilegar verkefnabækur fyrir krakka sem eru 
að byrja að læra að telja, skrifa tölustafi og leysa þrautir 
– um leið og þau þjálfast í að halda á penna.

Tússpenni fylgir með bókunum en krakkarnir nota 
hann til þess að spora tölustafina, teikna inn á myndirn-
ar, leysa þrautirnar, komast um völundarhúsin og skoða 
hvað er ólíkt á myndunum. Krakkar takast á við ný 
verkefni á hverri blaðsíðu – aftur og aftur – og þjálfast í 
að halda á penna.

Skemmtileg verkefni sem þjálfa athyglisgáfuna og 
hægt er að gera aftur og aftur.
Rósakot ehf.

E Væntanleg    

Bernskubrek Ævars vísindamanns
Vélmennaárásin
Ævar Þór Benediktsson
Myndir: Rán Flygenring
Æsispennandi saga um sumarið þegar Ævar var ellefu 
ára og langaði frekar að vera í tölvuskóla en úti í sólinni. 
En það reyndist hættulegt því þetta var enginn venju-
legur skóli … Fyrsta sagan um bernskubrek Ævars vís-
indamanns, Risaeðlur í Reykjavík, sló rækilega í gegn og 
hér halda ævintýrin áfram.
192 bls.
Forlagið – Mál og menning

D    

Við erum í rangri bók!
Richard Byrne
Þýð.:  Birgitta Elín Hassell
Bella og Benni fara í pokahlaup sem endar með ósköp-
um. Þau detta út af síðunni sinni og enda á ókunnum 
slóðum. Þar getur að líta alls kyns furður og ranghala og 
Bella og Benni lenda í æsispennandi ævintýrum þegar 
þau reyna að komast aftur í sína eigin bók.
30 bls.
Töfraland

E    

Þín eigin þjóðsaga
Ævar Þór Benediktsson
Fyrsta bókin í gríðarvinsælum bókaflokki þar sem les-
andinn fær sjálfur að ráða ferðinni og flétta sína eigin 
sögu. Hér er sögusviðið heimur íslenskra þjóðsagna þar 
sem tröll, álfar, jólasveinar og aðrar furðuskepnur ráða 
ríkjum og enginn hægðarleikur er að halda lífi!
311 bls.
Forlagið – Mál og menning

G    

Þrauta-, lita- og límmiðabækur
Álfadís: Þrauta- og litabók
Álfadís: Þrauta- og límmiðabók
Ballerína: Þrauta- og litabók
Ballerína: Þrauta- og límmiðabók
Glitrandi regnbogabækur með skemmtilegum þrautum, 
litasíðum og límmiðum. 

Einnig er þar að finna teningaspil. 4 ólíkar tegundir, 2 
ballerínubækur og 2 álfadísarbækur. Börn geta dundað 
sér með þessar sniðugu bækur klukkustundum saman.
Óðinsauga útgáfa
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E 

Væntanlegar

   

Dalalíf
Dalalíf 1 – Æskuleikir og ástir
Dalalíf 2 – Alvara og sorgir
Guðrún frá Lundi
Dalalíf er sagnbálkur sem hitti á sínum tíma beint í 
hjarta þjóðarinnar, enda var Guðrún frá Lundi frábær 
sögumaður og segir hér frá mannlífi á Nautaflötum 
og í Hrútadal; frá venjulegu fólki með raunsannar 
tilfinningar. Frábær flétta dramatíkur og hversdagslífs, 
sívinsæl saga sem allir ættu að lesa og er nú 
endurútgefin fyrir nýjar kynslóðir.
252/464 bls.
Forlagið – Mál og menning

E    

Dimma
Ragnar Jónasson
Lögreglufulltrúinn Hulda rannsakar síðasta sakamálið 
sitt áður en henni er gert að hætta störfum. Ung kona 
finnst látin á Vatnsleysuströnd. Engum er hægt að 
treysta og enginn segir allan sannleikann. 

„Dimma heldur manni frá fyrstu blaðsíðu til þeirrar 
síðustu.“ – Katrín Jakobsdóttir
261 bls.
Veröld

E Væntanleg    

Dulnefnin
Sögur 1996–2014
Bragi Ólafsson
Fjölbreytt verk Braga Ólafssonar einkennast af 
sérstæðum stíl og húmor: leikrit og ljóð, langar sögur 
og stuttar. Í smásögum sínum tekst honum einkar vel 
að lýsa kómísku veraldarvafstri fólks; því sem ekki var 
og ekki gerðist … Dulnefnin geyma 25 sögur frá síðustu 
tveimur áratugum. Guðrún Lára Pétursdóttir skrifar 
eftirmála.
287 bls.
Forlagið – Mál og menning

E    

Eitthvað á stærð við alheiminn
Jón Kalman Stefánsson
Hér lýkur ættarsögunni sem hefst í bókinni Fiskarnir 
hafa enga fætur (2013) og teygir sig frá Norðfirði 
forðum til Keflavíkur dagsins í dag, með viðkomu á 
Miðnesheiðinni. Hér er sagt frá ástinni, sem er í senn 
fórn og jafnvægislist, frá lífi og dauða, krepptum hnefa 
og Elvis Presley sem kann að opna hjörtun.
353 bls.
Bjartur

E    

Endurkoman
Ólafur Jóhann Ólafsson
Endurkoman var ein mest selda bókin fyrir jólin 2015 
og hlaut mikið lof gagnrýnenda. Þetta er seiðmögnuð 
skáldsaga um ástina og leitina að hamingjunni, einsemd 
og söknuð, brotthvarf – og endurkomu.
389 bls.
Veröld

 Ungmennabækur

E  F    

Koparborgin
Ragnhildur Hólmgeirsdóttir
Í gamalli borg stendur Víxlarahúsið þar sem einungis 
börn hafa búið síðustu þrjár aldir. Þangað leitar Pietro 
þegar fjölskylda hans deyr í plágunni. Þegar friðhelgi 
hússins er rofin heldur hann ásamt fleiri börnum inn í 
leyndardóma háborgarinnar, þangað sem enginn hefur 
stigið fæti öldum saman.
314 bls.
Björt bókaútgáfa

E    

Sölvasaga unglings
Arnar Már Arngrímsson
Nú á dögum eru einungis f íklar og alkar sendir í sveit 
og Sölvi er hvorugt. Hvers vegna er hann þá píndur í 
sveitina? Mun hann finna sig umkringdur rispuðum 
vínilplötum og rykföllnum bókum? Sölvasaga unglings 
er tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna 2015 
og barna- og unglingabókmenntverðlauna Norður-
landaráðs 2016.
256 bls.
Sögur útgáfa

 Skáldverk
Íslensk

E    

Aukaverkanir
Ólafur Haukur Símonarson
Spennandi og hugljúf skáldsaga um Njál, íslenskan 
heimilislækni sem neyðist til að endurskoða líf sitt 
 einmitt þegar hann er að læra á snjallsíma.
194 bls.
Sögur útgáfa
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E    

Nautið
Stefán Máni
Á rólyndislegum austfirskum sveitabæ gerast skelfilegir 
atburðir. Með einhverjum hætti tengjast þeir ofsa og 
persónulegum átökum í undirheimum Reykjavíkur. Fé-
græðgi og hefndarhugur virðast ráða för. En þegar kafað 
er dýpra leynast skuggaleg leyndarmál í hverju horni. 
Spennan er nístandi.
234 bls.
Sögur útgáfa

E    

Níunda sporið
Ingvi Þór Kormáksson
Atburður sem hendir tvo drengi í friðsælu sjávarþorpi 
á Vesturlandi hefur óhugnanlegar afleiðingar áratugum 
síðar. 

Mögnuð, spennandi og vel skrifuð saga um hefnd, 
fyrirgefningu og dularfull dauðsföll! 
334 bls.
Sögur útgáfa

G    

Plokkfiskbókin
Eiríkur Örn Norðdahl
Plokkfiskbókin eftir rithöfundinn, áhugakokkinn og 
 Ísfirðinginn Eirík Örn Norðdahl inniheldur ríflega 30 
uppskriftir að plokkfiski, hefðbundnar og framandlegar, 
nýjar og gamlar, sem henta ýmist fisk-, kjöt- eða græn-
metisætum. Auk uppskriftanna er millispil um allt milli 
himins og jarðar svo bókin hentar hvort sem er sem 
handbók í eldhúsinu eða afþreying á náttborðið.
176 bls.
Forlagið – Mál og menning

E    

Raddir úr húsi loftskeytamannsins
Steinunn G. Helgadóttir
Ungur maður ætlar að leita uppi ellefu hálfsystkin sín 
sem öll eru fædd á sama árinu, ástfælinn bóksali gengur 
aftur og fylgist með nýjum lesendum, ólíkar systur reka 
sjoppu í Þingholtunum á meðan óreglumenn krunka sig 
saman á nýju tilvistarsviði. Nýr og frumlegur höfundur 
sem vert er að fylgjast með.
288 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

E    

Rogastanz
Ingibjörg Reynisdóttir
Sara er íslensk nútímakona, kaótísk, einhleyp og barn-
laus. Hún er blaðakona á heilsutímariti en lifir í algjörri 
mótsögn við gildi blaðsins. Hún er eirðarlaus og hana 
dreymir um breytingar, en myndu þær raunverulega 
fylla tómarúmið innra með henni?
334 bls.
Sögur útgáfa

E    

Gerill
Snæbjörn Ragnarsson
Vopnaður tveimur Marshall-mögnurum, Fender Strato-
caster frá 1976 og innistæðulausu sjálfstrausti leggur 
Arngrímur af stað og hamingjan hjálpi þeim sem standa 
í vegi fyrir honum og hljómsveit hans. Er höfundur að 
spegla sjálfan sig í húmor og yfirgengilegheitum?
288 bls.
Sögur útgáfa

E    

Hermaður
Þórarinn Freysson
Frá barnæsku hafa Jóhannes Ari Zakaríasarson og 
Helga Nótt Maríudóttir búið í heimi ótta, ofbeldis 
og morða. Nú, þegar þau eru vaxin úr grasi eru þau 
tilneydd til að taka til sinna ráða og upphefst þá röð 
æsilegra atburða.

Hermaður er í senn saga forboðinnar ástar og 
spennuþrunginn fjölskylduharmleikur þar sem 
atburðarásin kemur lesandanum sífellt í opna skjöldu.
304 bls.
Skrudda

E    

Hundadagar
Einar Már Guðmundsson
Leiftrandi skemmtileg saga um stórhug, bresti og 
breyskleika; um Ísland og umheiminn; um söguleg 
ævintýri og ævintýralegar sögur; um ást og ástríður; 
um eldgos og byltingar – og um hundadagakónginn 
Jörund. Bókin hefur hlotið einróma lof hér heima og 
í Danmörku og fyrir hana hlaut Einar Már Íslensku 
bókmenntaverðlaunin 2015.
343 bls.
Forlagið – Mál og menning

E    

Konan í blokkinni
Jónína Leósdóttir
Edda er nýhætt að vinna og dauðleiðist tíðindalaus 
 tilvera eftirlaunaþegans. Því grípur hún fegins hendi 
hvert nýtt verkefni, jafnvel þótt það teygi sig eilítið 
inn á starfsvettvang lögreglunnar. Hlý og spennandi 
glæpasaga sem hlotið hefur frábærar viðtökur. 

„Þrælskemmtileg saga með fullt af tvistum og óvæntu 
útspili.“ AKH/Pjatt.is
292 bls.
Forlagið – Mál og menning

E    

Litlu dauðarnir
Stefán Máni
Stefán Máni segir hér sögu manns sem reynir að bjarga 
sér og fjölskyldu sinni úr vandræðum, en kemur þá öllu 
í enn meira klandur. Djúprist og nístandi saga, knúin 
áfram af þeim ofurkrafti sem alltaf einkennir bækur 
höfundarins.
308 bls.
Sögur útgáfa
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E    

Stundarfró
Orri Harðarsson
Bók sem kemur sannarlega á óvart. Fjörugar persónur 
stökkva ljóslifandi upp af síðum fyrstu skálsögu Orra 
Harðarsonar, en undir niðri býr sannur og stundum 
sár tónn. Hvað eiga þau sameiginlegt, gamla lífsreynda 
konan, drykkfellda skáldið og kornunga lífsglaða 
stúlkan?
258 bls.
Sögur útgáfa

E    

Tvöfalt gler
Halldóra Thoroddsen
Þetta er stór saga þótt stutt sé og tekst höfundi sérlega 
vel að lýsa miklum tilfinningum í fáum en dýrmætum 
orðum.

Tvöfalt gler er bæði gegnsætt og einangrandi. Á bak 
við það leynist líf sem lifað er af ítrustu kröftum, líf sem 
hamast á glerinu eins og fluga að hausti sem enn er 
sólgin í birtuna. Fyrir bók þessa fékk höfundur Fjöru-
verðlaunin 2016.
80 bls.
Bókaútgáfan Sæmundur

E    

Útlaginn
Jón Gnarr
Nýfermdur reykvískur pönkari er sendur í skóla vestur 
að Núpi. Sá sem snýr aftur í borgina tveimur árum 
síðar er orðinn maður. En enginn venjulegur maður. 
Örlög útlagans eru óumflýjanleg. Útlaginn er þriðja bók 
Jóns Gnarr um æsku sína, skrifuð af djúpri einlægni og 
alkunnum húmor. „Ótrúleg saga … stórgóð.“ KB/Kiljan
384 bls.
Forlagið – Mál og menning

E  F    

Vegur vindsins
Ása Marin
Þegar hrist er upp í veröld Elísu kaupir hún sér 
flugmiða og göngusandala og stingur af í langferð. 
Á Jakobsveginum kynnist hún bæði skrautlegum 
pílagrímum og skilningsríkum heimamönnum en 
kemst jafnframt að því að hver verður með sjálfum sér 
lengst að fara.
198 bls.
Björt bókaútgáfa

E    

Vinkonur
Ragna Sigurðardóttir
Dimma septembernótt vaknar ráðherrann Hafdís við 
framandi hljóð. Er óboðinn gestur í húsinu? Málefni 
hælisleitenda hvíla þungt á henni í vinnunni og á þeim 
vettvangi skýtur gömul vinkona upp kollinum. Í kjöl-
farið neyðist Hafdís til að rifja upp örlagaríkan vetur í 
Austurbæjarskóla fyrir aldarfjórðungi. Sterk og áleitin 
samtímasaga um vináttu og traust, þá sem tilheyra og 
hina sem er útskúfað.
250 bls.
Forlagið – Mál og menning

E    

Síðasta ástarjátningin
Dagur Hjartarson
Ungur maður flytur til Reykjavíkur og fellur fyrir 
 Kristínu á sama tíma og hann verður þátttakandi í 
óvenjulegu verkefni. Síðasta ástarjátningin er allt í 
senn, falleg, fyndin og spennandi skáldsaga um ástina, 
listina og  lífið. Með henni skipar Dagur Hjartarson sér á 
bekk með áhugaverðustu höfundum þjóðarinnar.
240 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

E    

Sjóveikur í München
Hallgrímur Helgason
Hér gengur Hallgrímur Helgason á hólm við sjálfan sig 
og lýsir örlagavetri í eigin lífi, sínum fyrsta utan föður-
lands og móðurhúsa. Hann tekst á við hræringar í eigin 
huga og lýsir þeirri ólgu sem gerjast innra með honum. 
Beinskeyttur stíll, skörp hugsun og húmor gera bókina 
afar áhrifamikla. „Ein af tíu bestu bókum ársins 2015“, 
sagði Die ZEIT.
325 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

E    

Snjóblinda
Ragnar Jónasson
Á Siglufirði finnst ung kona blóðug og nakin í snjónum, 
nær dauða en lífi, og aldraður rithöfundur deyr á 
grunsamlegan hátt. Snjóblinda kom fyrst út árið 2010 
og hefur nú slegið rækilega í gegn erlendis, var m.a. efst 
á metsölulista Amazon, fyrst íslenskra skáldsagna.
289 bls.
Veröld

E    

Sogið
Yrsa Sigurðardóttir
Ein mest selda bók ársins 2015. Hér fylgir Yrsa eftir 
DNA, bestu glæpasögu ársins 2014. „Besta bók Yrsu.“ 
Friðrika Benónýs, Fréttatímanum. „Húrra, Yrsa!“ 
Guðrún Baldvinsdóttir, DV.
459 bls.
Veröld

E    

Stóri skjálfti
Auður Jónsdóttir
Áhrifamikil og nístandi fjölskyldusaga sem hlaut ein-
róma lof gagnrýnenda fyrir síðustu jól: „… hiklaust ein 
af bestu bókum ársins.“ EFI/Mbl. „Maður bókstaflega 
smjattar á textanum og vill helst lesa suma kaflana aftur 
og aftur.“ FB/Frt. „Mjög góð bók.“ EH/Kiljan. „Fram-
úrskarandi taktar.“ GK/Víðsjá. „Frábær lesning.“ GH/
Vikan.
298 bls.
Forlagið – Mál og menning
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E    

Fávís mær
Ida Simons
Þýð.: Jóna Dóra Óskarsdóttir
Mögnuð lýsing á tíðaranda millistríðsáranna á megin-
landi Evrópu. Í sakleysislegri sögunni er margt ósagt, 
sem þó lifnar við í huga lesandans. Bókin kom fyrst út 
árið 1959 en nýverið uppgötvuðu útgefendur um allan 
heim þessa heillandi sögu og kemur hún nú út á fjölda 
tungumála. Neon-bók.
213 bls.
Bjartur

E    

Fram hjá
Jill Alexander Essbaum
Þýð.: Guðni Kolbeinsson
Anna er heimavinnandi húsmóðir í úthverfi Zürich og 
lífið virðist slétt og fellt. En undir yfirborðinu dylst rót-
leysi og hugarvíl og hún leiðist út í skammvinn kynlífs-
sambönd. Framhjáhöldin færa henni þó enga hugsvölun 
og óvægin örlög hrifsa af henni völdin … „Fimmtíu 
gráir skuggar fyrir bókmenntalega sinnaða lesendur.“ 
(The Times)
304 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

E    

Fyrirvari
Renée Knight
Þýð.: Guðni Kolbeinsson
Hvernig liði þér ef þú læsir lágkúrulegan spennutrylli 
sem reyndist fjalla um … þig? Ólýsanleg örvænting 
grípur Catherine þegar hún uppgötvar að einhver hefur 
skrifað bók um tuttugu ára gamalt leyndarmál sem eng-
inn á að þekkja nema hún. Taugatrekkjandi saga um 
rangar ákvarðanir, hrikalegar misgerðir – og algerlega 
óvænt endalok.
336 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

E    

Irène
Pierre Lemaitre
Þýð.: Friðrik Rafnsson
Kaldrifjaður raðmorðingi gengur laus, kallaður „skáld-
sagnahöfundurinn“ því að hvert morð virðist vera 
óður til sígildrar glæpasögu. Fyrr en varir er einkalíf 
Verhœven lögregluforingja og barnshafandi eiginkon-
unnar Irène orðið viðfangsefni þessarar hroðalegu „list-
greinar“ morðingjans. Pierre Lemaitre er einn vinsæl-
asti spennusagnameistari Frakka.
406 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

E    

Járnblóð
Liza Marklund
Þýð.: Ísak Harðarson
Bækur Lizu Marklund um Anniku Bengtzon hafa notið 
gríðarlegra vinsælda um allan heim. Járnblóð er seinasta 
bókin í þessum bókaflokki. Annika þarf að finna týnda 
systur sína og horfast um leið í augu við erfiða reynslu 
úr eigin fortíð. Einhvers staðar er líka á sveimi sálsjúkur 
morðingi sem hugsar henni þegjandi þörfina.
362 bls.
Forlagið – Mál og menning

E    

Þýska húsið
Arnaldur Indriðason
Farandsölumaður finnst myrtur í Reykjavík, skotinn í 
höfuðið með skammbyssu. Sjónir lögreglu beinast strax 
að hermönnunum sem eru á hverju götuhorni sumarið 
1941 en samskipti þeirra við heimafólk eru eldfim. 
Mögnuð saga um svik og brostnar vonir frá meistara 
Arnaldi. ★★★★ „… ein af betri bókum Arnaldar.“ 
BB/Fréttablaðið
330 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell

 Skáldverk
Þýdd

E    

Dauðaslóðin
Sara Blædel
Þýð.: Ingunn Snædal
Dauðaslóðin kallast stígur í skóginum við Hróarskeldu. 
Í fornum sið var hinum deyjandi ekið eftir þessum stíg 
á leið til fórnar. Nú er eins og umferð um Dauðaslóðina 
sé hafin á ný. Louise Rick stýrir leitinni að dreng sem 
hverfur þarna í skóginum. 

Danska glæpasagnadrottningin Sara Blædel fór beint 
á toppinn með þessa bók.
236 bls.
Bjartur

E    

Er einhver þarna?
Marian Keyes
Þýð.: Sigurlaug Gunnarsdóttir
„Ég varð að fara aftur til New York og reyna að finna 
Aidan.“ Anna Walsh er öll í skralli. Hún liggur í betri 
stofu foreldra sinna, lætur sig dreyma um að fara frá 
Dublin og komast aftur til New York. En einhverra 
hluta vegna hefur Aidan ekki samband.
607 bls.
Bókstafur

E    

Ég ferðast ein
Samuel Bjørk
Þýð.: Ingibjörg Eyþórsdóttir
Lítil stelpa finnst látin úti í skógi og eina vísbending 
lögreglunnar er miði sem hangir um háls hennar: „Ég 
ferðast ein.“ Rannsakandinn Holger Munch er þegar í 
stað fenginn til að safna saman liði sínu, þar á meðal 
Miu Krüger, sem hefur einangrað sig frá umheiminum. 
Frábærar persónur, spenna frá upphafi til enda.
530 bls.
Bjartur
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E  C    

Merkt
Emelie Schepp
Þýð.: Kristján H. Kristjánsson
Lesari: Kristján Franklín Magnús
Yfirmaður Útlendingastofnunar í Norrköping finnst 
myrtur á heimili sínu og Jönu Berzelius saksóknara er 
falin rannsókn málsins. Henrik Levin og Mia Bolander 
hjá rannsóknarlögreglunni eru henni til aðstoðar og 
fljótlega kemur í ljós að annað morð hefur verið framið 
– morð sem tengir Jönu við ógnvænlegt leyndarmál úr 
fortíðinni.
392 bls. / H 15:00 klst.
mth útgáfa

Hljóðbók frá Hljóðbók.is

E    

Saga af nýju ættarnafni
Elena Ferrante
Þýð.: Brynja Cortes Andrésdóttir
Napólí-sögur Elenu Ferrante heilla alla sem í þær kom-
ast. Hér segir frá vinkonunum Lilu og Elenu. Önnur 
gerir það sem til er ætlast og gengur í hjónaband, á 
meðan hin reynir að finna sjálfa sig. „Ekkert þessu 
líkt hefur áður komið út,“ segja helstu stórblöð heims. 
Magnaðar og heillandi skáldsögur. Sjálfstætt framhald 
Framúrskarandi vinkonu.
440 bls.
Bjartur

E    

Smámyndasmiðurinn
Jessie Burton
Þýð.: Magnea Matthíasdóttir
Haustið 1686 fær Nella Oortman, kona auðugs kaup-
sýslumanns í Amsterdam, dularfullan hagleiksmann 
til að útbúa eftirmyndir af húsbúnaði í skáphús sitt en 
munir hans reynast spegla veruleikann á uggvænlegan 
hátt. Er listamaðurinn að vísa fjölskyld unni veginn út 
úr ógöngunum … eða er hann sá sem kallar ógæfuna 
yfir þau?
432 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

D    

Smásögur heimsins
Norður-Ameríka
Ýmsir höfundar
„Skáldsagan er skip sem siglir milli landa. Smásagan 
er seglskúta sem fer með ströndum.“ – Carlos Fuentes. 
Hér er að finna smásögur eftir ýmsa fremstu smá-
sagnahöfunda Norður-Ameríku síðustu hundrað árin, 
meðal annars Hemingway, Faulkner, Philip Roth, Susan 
Sontag, Joyce Carol Oates, Sherman Alexie og Alice 
Munro.
260 bls.
Bjartur

E    

Undirgefni
Michel Houellebecq
Þýð.: Friðrik Rafnsson
Vorið 2022 sigrar formaður Bræðralags múslíma, 
 Múhameð Ben Abbes, frambjóðanda Þjóðfylkingar-
innar, Marine le Pen, í kosningum og verður forseti 
Frakklands fyrstur múslíma. Skáldsagan Undirgefni 
sprettur beint upp úr samtímanum og spyr áleitinna 
spurninga um grunngildi vestrænna samfélaga. 
Hún hefur vakið gríðarlega athygli.
275 bls.
Forlagið – Mál og menning

E    

Kakkalakkarnir
Jo Nesbø
Þýð.: Kristín R. Thorlacius
Ung vændiskona finnur sendiherra Noregs myrtan 
á mótelherbergi í Bangkok. Drykkfelldi rannsóknar-
lögreglumaðurinn Harry Hole er sendur til að afstýra 
hneyksli. Fljótlega kemur í ljós að málið er verulega 
flókið og Harry og taílenskt samstarfsfólk hans flækist 
á milli norskra diplómata, ópíumbæla og karaókíbara í 
steikjandi hita borgarinnar.
378 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

E    

Kólibrímorðin
Kati Hiekkapelto
Þýð.: Sigurður Karlsson
Hrottalegt morð á hlaupastíg. Fórnarlambið er ung 
kona, í vasa hennar finnst hálsmen með mynd af Ast-
ekaguði, morðvopnið er haglabyssa. Annað morð: sama 
umhverfi, sams konar skartgripur. Hvernig velur morð-
inginn fórnarlömb sín? Tengjast morðin leynilegum 
trúarsöfnuði? Hver verður næsta fórnarlamb?
372 bls.
Skrudda

E    

Lítil tilraun til betra lífs
Leynileg dagbók Hendriks Groen, 83 ¼ ára
Hendrik Groen
Þýð.: Ragna Sigurðardóttir
Tæknilega séð er Hendrik Groen gamalmenni – en 
hann vill meira krydd í dauflegt líf sitt á elliheimilinu. 
Bráðfyndin, einlæg og sorgleg bók sem slegið hefur í 
gegn erlendis.
345 bls.
Veröld

E    

Löður daganna
Boris Vian
Þýð.: Friðrik Rafnsson
Löður daganna fjallar um hóp ungs vinafólks og ærsla-
fengna leit þess að ást og hamingju í litríkri Parísarborg 
eftirstríðsáranna. Löður daganna er ástarsaga þar sem 
dansað er kankvíslega á mörkum draums og veruleika, 
hversdags og óskhyggju, en sagan er um leið óður til 
lífsins, ástarinnar og tónlistarinnar, einkum jasstón-
listarinnar.
271 bls.
Skrudda

E    

Meira blóð
Jo Nesbø
Þýð.: Bjarni Gunnarsson
Bjarta sumarnótt 1977 kemur maður í eyðilegt þorp 
nyrst í Noregi. Hann segist ætla á veiðar en brátt kemur 
í ljós að hann sjálfur er bráðin og veiðimennirnir eru 
eiturlyfjasalar frá Osló. Hér heldur Jo Nesbø sig við það 
sem hann kann best: biksvartan húmor og ískrandi 
spennu. Bókin var tilnefnd til Braga-verðlaunanna 
2015.
256 bls.
Forlagið – JPV útgáfa
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D    

Kvæðasafn
Snorri Hjartarson
Formáli: Páll Valsson
Snorri Hjartarson var eitt listfengasta skáld síðustu 
aldar og sameinaði í ljóðum sínum fornar hefðir og 
nútímalega nálgun. Í ljóðum hans má oft finna sögu-
legar skírskotanir og þar eru dregnar upp fagrar myndir 
af íslenskri náttúru, jafnt í dýrð sumarsins sem depurð 
haustsins. Páll Valsson sá um útgáfuna og ritar inngang.
288 bls.
Forlagið

E    

Tappi á himninum
Eva Rún Snorradóttir
„Ég man þegar Kringlan opnaði og ég fór á opnunar-
hátíðina með mömmu og pabba, það sem vakti mesta 
undrun hjá mér var að það mátti vera á skónum inni í 
þessu merkilega fyrirbæri.“ Söguhetjan er ung stúlka í 
Bakkahverfinu að fóta sig í lífinu. Þetta er önnur ljóða-
bók Evu Rúnar Snorradóttur, sviðslistakonu.
60 bls.
Bjartur

E    

Umrót
Hulda Sigurdís Þráinsdóttir
Ljóðskáldið veltir fyrir sér stöðu konunnar, ævintýrum 
og dýralífi umhverfisins svo eitthvað sé nefnt. Bókin er 
önnur ljóðabók höfundar.
51 bls.
Bókstafur

Listir og ljósmyndir

D    

Double Happiness
Katrín Elvarsdóttir
Kína á mörkum þess hversdagslega og skáldaða í 
ljósmyndaröð Katrínar Elvarsdóttur.
160 bls.
Crymogea

E    

Vonarstjarna
Nora Roberts
Þýð.: Halla Sverrisdóttir
Hope nýtur þess að hugsa um gistihús Montgomery-
fjölskyldunnar en ástarlífið er dauflegt, og þótt stund-
um neisti á milli þeirra Ryders Montgomery getur 
ekkert samband orðið úr því – til þess er hann allt of 
hrjúfur og ómannblendinn og hún of ráðrík og þver. 
Vonarstjarna er sjálfstætt framhald bókanna Biðlund og 
Einhvern daginn eftir metsöluhöfundinn Noru Roberts.
343 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell

E    

Það sem ekki drepur mann
David Lagercrantz
Þýð.: Halla Kjartansdóttir
Sjálfstætt framhald Millennium-þríleiks Stiegs Larsson. 
Fremsti sérfræðingur heims í gervigreind er myrtur á 
heimili sínu í Stokkhólmi þrátt fyrir að vera undir lög-
regluvernd. Einhverfur sonur hans er vitni að ódæðinu. 
Blaðamaðurinn Mikael Blomkvist og tölvusnillingurinn 
Lisbeth Salander glíma saman við þetta flókna mál.
525 bls.
Bjartur

E    

Þrjár sekúndur
Anders Roslund og Börge Hellström
Þýð.: Sigurður Þór Salvarsson
Flugumaður sænsku lögreglunnar innan pólsku maf í-
unnar er skyndilega einn á báti og með dauðann á hæl-
unum. Roslund&Hellström sýna hér og sanna að þeir 
eru meðal þeirra allrabestu. „Sjúklega spennandi og 
kostulega krassandi.“ – Morgunblaðið
618 bls.
Veröld

 Ljóð

D    

Hannes Sigfússon
Ljóðaúrval
Hannes Sigfússon
Hannes Sigfússon (1922–1997) var eitt helsta ljóðskáld 
sinnar kynslóðar, brautryðjandi í íslenskri ljóðagerð og 
mikilvirkur ljóðaþýðandi. Jón Kalman Stefánsson hefur 
tekið saman úrval úr átta ljóðabókum Hannesar, sem 
komu út á 46 ára ferli, og ritar formála um ævi og störf 
eins okkar fremsta skálds á liðinni öld.
230 bls.
Bjartur
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D    

The Chessboard of My Life
Óli G. Jóhannsson
Óli G. Jóhannsson var þekktur listmálari innanlands 
sem utan. Bókin inniheldur 316 litasíður af einstökum 
málverkum hans. Textinn í bókinni er á íslensku, ensku 
og frönsku.

Æsa Sigurjónsdóttir og Malat Jean-David skrifa 
formála.
316 bls.
Sögur útgáfa

Fræði og bækur  
almenns efnis

D    

Allra meina bót
Anders Hansen og Carl Johan Sundberg
Þýð.: Hólmfríður K. Gunnarsdóttir
Góð heilsa alla ævi er ómetanleg – og hreyfing er 
mikilvægasta töfralyfið! Hreyfing hefur jákvæð áhrif 
á líkama og sál, minni og einbeitingu. En hvernig á að 
hreyfa sig til að heilsufarsávinningur verði sem mestur? 
Fróðleg bók byggð á nýjustu rannsóknum: Engar 
skyndilausnir eða öfgar, einungis heilbrigð skynsemi.
160 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell

G    

Dagdraumar
Hanna Karlzon
Í litabókaveröld Hanna Karlzon getur þú með litum 
látið drauma þína rætast. Hér getur þú skapað litrík 
blóm, töfrandi fugla, neðansjávardýr og himnesk smá-
hýsi. Einu takmörkin sem þér eru sett er hugmynda-
flugið. Litabækur Hanna Karlzon njóta mikilla vinsælda 
um allan heim.
96 bls.
Draumsýn ehf.

G    

Einn af okkur
Saga af samfélagi
Åsne Seierstad
Þýð.: Sveinn H. Guðmarsson
Áhrifamikil lýsing á voðaverkunum í Ósló og Útey 22. 
júlí 2011, en um leið mikilvæg samtímasaga um von og 
höfnun, ást og fordóma.  KBl/Mbl., „Það eiga 
allir að lesa þessa bók … Frábærlega gert.“ FB/Kiljan, 
„Ótrúlega mögnuð og merkileg bók … ómögulegt að 
leggja hana frá sér. Bók sem breytir fólki.“ BB/Frbl.
571 bls.
Forlagið – Mál og menning

D    

Drawings
Margrét H. Blöndal
Inng.: Gavin Morrison
Teikningar Margrétar H. Blöndal sem unnar eru á 
pappír og sýna form eða hlut sem jafnan er umlukinn 
veðrahjálmi úr ólífuolíu. Olían gerir pappírinn hálf-
gegnsæjan og brothættan og ýtir undir fágun teikning-
arinnar og litanna.
70 bls.
Crymogea

D    

Hestar
Pétur Behrens
Í bókinni eru um 100 málverk og teikningar af íslensk-
um hestum, unnar af listamanninum Pétri Behrens, 
ásamt skýringatextum hans á þremur tungumálum, 
 íslensku, ensku og þýsku. 

Pétur er listamaður og hestabóndi sem býr og 
starfar á Fljótsdalshéraði. Formála bókarinnar ritar 
Prof. Dr. Ewald Isenbügel, listunnandi og prófessor í 
dýralækningum.
220 bls.
Bókstafur

D    

Iceland All The Must Places
Vigfús Birgisson og Larissa Kyzer
Handhæg bók um þekkta áfangastaði og minna kunnar 
perlur fyrir alla þá sem hafa áhuga á að ferðast um 
Ísland.
310 bls.
Crymogea

D    

Íslenskir fuglar
Benedikt Gröndal
Undurfagrar teikningar Benedikts Gröndal 
(1826–1907) af íslenskum fuglum eru einar  
djásnum íslenskrar myndlistarsögu. 

Endurprentun þessarar vinsælu bókar  
loksins komin aftur.
265 bls.
Crymogea

G    

On the Road in Iceland
Gréta S. Guðjónsdóttir
Gullfalleg ljósmyndabók með einstökum myndum af 
fjölbreyttu íslensku landslagi í ýmiss konar veðri og 
birtu. Hér er ekki horft á þekktustu áfangastaðina sem 
oftast eru sýndir, heldur er linsunni beint að ferðalag-
inu, leiðinni sem farin er – vegum og slóðum í landslag-
inu, og því útsýni sem þeir bjóða upp á. Texti á ensku.
136 bls.
Forlagið – JPV útgáfa
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G    

Hugskot
skamm-, fram- og víðsýni
Friðbjörg Ingimarsdóttir og Gunnar Hersveinn
Handbók fyrir alla sem vilja taka þátt í baráttunni fyrir 
betra samfélagi. Markmiðið er að efla kunnáttu og 
færni lesenda í að skyggnast inn í eigið hugskot, beita 
gagnrýnni hugsun og að greina ímyndir, fordóma, texta 
og skilaboð í samfélaginu. Bókin er jafnframt ætluð til 
kennslu í framhaldskólum.
228 bls.
IÐNÚ útgáfa

E    

Hvað er eiginlega að þessu Alþingi?
Þór Saari
Ný bók eftir Þór Saari fjallar um þann fjölþætta vanda 
sem lögjafarsamkoma Íslendinga á við að stríða. 
Í bókinni er að finna harða gagnrýni á starfshætti 
þingsins og sýnt er hvernig þessir starfshættir stuðla 
að þeirri skömm sem stór hluti þjóðarinnar hefur á 
stjórnmálum og stjórnmálamönnum.
94 bls.
Skrudda

D Væntanleg    

Justin Bieber
Konungur poppsins
Illugi Jökulsson
Hann er vinsælasti söngvari heimsins í dag. Með frá-
bærri rödd flytur hann spennandi og skemmtilega 
 tónlist. Enginn er eins kúl og Bieberinn!
64 bls.
Sögur útgáfa

E    

Háski í hafi
Kafbátur í sjónmáli
Illugi Jökulsson
Illugi Jökulsson hefur getið sér frábært orð fyrir að 
skrifa um söguleg efni á læsilegan hátt. 

Hér fjallar hann um átök og ofsaveður á hafinu 
kringum Ísland í seinni heimsstyrjöld.
466 bls.
Sögur útgáfa

G    

Kryddjurtarækt
Fyrir byrjendur
Auður Rafnsdóttir
Viltu rækta þínar eigin kryddjurtir; elda úr þeim, útbúa 
kryddolíur og -mauk eða ilmolíur og sápur? Hér eru 
gefin einföld og gagnleg ráð um ræktun tólf algengra 
kryddjurta og margs konar nýtingu á þeim. Höfundur 
er áhugakona um kryddjurtarækt sem heldur utan um 
vinsælan hóp íslenskra kryddjurtaræktenda á Facebook 
og hefur stýrt sjónvarpsþáttum um sama efni á Hring-
braut.
112 bls.
Forlagið – Iðunn

E    

Frygð og fornar hetjur
Kynlíf í Íslendingasögum
Óttar Guðmundsson
Í þessari bók skrifar Óttar Guðmundsson geðlæknir 
um kynlíf og ástir á söguöld. Árið 2012 gaf Óttar út 
metsölubókina Hetjur og hugarvíl sem fjallaði um 
geðsjúkdóma og persónuleikaraskanir í sögunum. 
Nú gengur hann skrefinu lengra og gægist undir 
rekkjuvoðirnar í baðstofum og skálum sögualdar og 
lýsir því sem fyrir augu ber.
234 bls.
Skrudda

G    

Gagnrýni og gaman
Samræður og spurningalist
Jón Thoroddsen
Bókin er framlag til gagnrýnnar umræðu í skólastarfi og 
er ætluð kennurum sem vilja þróa með sér spurninga-
list. Hún lýsir tilraunum í kennslustundum og er í senn 
leit og uppgötvunarnám kennara og nemenda. Áhersla 
er lögð á ímyndunaraflið og skapandi hugsun á kostnað 
strangrar rökhyggju.
172 bls.
IÐNÚ útgáfa

E    

Háski í hafi
Háski í hafi
Háski í hafi II, haf ís grandar Kong Trygve
Illugi Jökulsson
Hér segir Illugi Jökulsson frá miklum hrakningum 
íslenskra sem erlendra sjómanna við strendur Íslands. 
Dularfullum slysum, heimstyrjaldarárunum síðari, 
óveðrum og stórsjó. Háski í hafi dregur fram ótrúlegar 
örlagasögur.
274/248 bls.
Sögur útgáfa

D    

Heilsuverndarstöð Reykjavíkur 1953–2006
Bergljót Líndal
Í þessari bók rekur Bergljót Líndal fyrrum hjúkrunar-
forstjóri Heilsuverndarstöðvarinnar sögu stofnunar-
innar frá upphafi þar til starfsemin var lögð niður árið 
2006. Hér er rakin starfsemi hinna ýmsu deilda stöðvar-
innar en þær voru fjölmargar og sinntu öllum helstu 
þáttum í heilsuvernd Reykvíkinga í meira en hálfa öld.
236 bls.
Skrudda

G Væntanleg    

Hugrekki
Saga af kvíða
Hildur Eir Bolladóttir
Kvíði og einsemd eru erfiðar tilfinningar og því er sá 
skilningur sem fæst með sameiginlegri reynslu, sjálf 
nándin, eitt besta meðal sem til er. Þessi bók er líka fyrir 
þá sem aldrei hafa glímt við kvíða, aðstandendur sem 
standa ráðþrota frammi fyrir þessu undarlega fyrir-
bæri, en ekki síður fyrir þá sem eru forvitnir um víddir 
mannssálarinnar.
128 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell
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D    

Sígildar bækur
Bókin um veginn
Lao Tse
Þýð.: Jakob J. Smári og Yngvi Jóhannesson
Formáli: Halldór Laxness
Eitt af fornum öndvegisritum heimsins, ríflega tvö þús-
und og fimm hundruð ára gömul kínversk speki eftir 
Lao-Tse. Bókin er í senn stutt og óendanleg, auðskilin 
og óræð, enda geymir hún djúpa visku um veröldina og 
heilræði um mannlega breytni og farsæl samskipti fólks; 
hún boðar gæsku og sátt.
112 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

D    

Sígildar bækur
Englar alheimsins
Einar Már Guðmundsson
Englar alheimsins er einstök bók og mörgum hjart-
fólgin. Sögumaðurinn Páll rekur ævi sína frá vöggu til 
grafar; þegar saklaus bernskan er að baki leggst dimmur 
skuggi geðveikinnar yfir líf hans, en beiskum örlögum 
er lýst af einstakri hlýju og húmor. „Heillandi frásögn 
um efann í lífi okkar.“ Information
272 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

D Væntanleg    

Stjörnurnar á EM
Illugi Jökulsson
Í líflegum texta og með flottum myndum segir Illugi frá 
allra bestu fótboltamönnum Evrópu í dag. Bakgrunni 
þeirra, afrekum og helstu styrkleikum.
64 bls.
Sögur útgáfa

D    

Taktu til í lífi þínu
Listin að grisja og endurskipuleggja með japönsku 
KonMari-aðferðinni
Marie Kondo
Þýð.: Ingibjörg Eyþórsdóttir
Er óreiðan á heimilinu að fara með þig? Þá gæti verið 
tímabært að grisja, losa sig við óþarfa hluti og raða 
því sem eftir er af skynsemi í hirslurnar. Aðferðin sem 
Marie Kondo kynnir í þessari heillandi bók hefur farið 
sigurför um heiminn, enda er hugmyndafræðin bæði 
einföld og snjöll. KonMari-aðferðin er lykill að betra lífi!
220 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell

E    

Þriðja miðið
endurmetum velgengni
Arianna Huffington
Þýð.: Einar Örn Stefánsson
Í apríl 2007 rankaði fjölmiðlakonan Arianna Huffington 
við sér þar sem hún lá í blóðpolli á skrifstofu sinni. Hún 
hafði örmagnast eftir þrotlausa vinnu við að koma fyrir-
tæki sínu, Huffington Post, á laggirnar. Í kjölfarið hóf 
hún gagngera sjálfsskoðun og tók að endurmeta hvað 
raunverulega felst í velgengni. Hvað peninga og völd 
varðaði gekk henni vel en hún fór að efast um að það 
væri skynsamleg skilgreining á velgengni í lífinu. 
240 bls.
Bókaútgáfan Salka

D    

Lesið í markaðinn
Eignastýring og leitin að bestu ávöxtun
Sigurður B. Stefánsson og Svandís R. Ríkarðsdóttir
Saga fjárfestinga á alþjóðlegum verðbréfamörkuðum 
allt frá því að skipuleg viðskipti með verðbréf komust 
á í Bandaríkjunum á 19. öld og fram til okkar daga, 
með sérstökum kafla um íslenskan verðbréfamarkað. 
Ein ítarlegasta bók sem gefin hefur verið út um 
eignastýringu og fjárfestingar hér á landi.
416 bls.
Crymogea

E    

Mínímalískur lífsstíll
Það munar um minna
Áslaug Guðrúnardóttir
Myndir: Þórarinn M. Baldursson
Hinn mínímalíski lífsstíll breiðist út um hinn vestræna 
heim. Er heimilið – og kannski lífið sjálft! – fullt af alls 
kyns hlutum og athöfnum sem engu bæta við lífsgæðin? 
Áslaug Guðrúnardóttir fréttamaður veitir innsýn inn í 
þessa vinsælu hugmyndafræði og segir skemmtilegar og 
persónulegar sögur.
145 bls.
Bjartur

D Væntanleg    

Saga Evrópumótsins í fótbolta
Illugi Jökulsson
Í þessari líflegu og skemmtilegu bók er farið yfir sögu 
EM frá upphafi. Frábærar myndir, fullt af fróðleik, 
stjörnur og hetjuleg afrek.
64 bls.
Sögur útgáfa

D    

Saga tónlistarinnar
Árni Heimir Ingólfsson
Í þessari langþráðu bók er fjallað á aðgengilegan hátt 
um vestræna tónlistarsögu allt frá kaþólskum kirkju-
söng í upphafi 9. aldar til nýjustu hræringa í samtím-
anum. Lykilverk tónbókmenntanna fá sérstakt vægi en 
einnig er litið yfir sviðið og rýnt í tónlistina bæði sem 
samtímaspegil og farveg tjáningar. Óskabók allra tón-
listarunnenda.
616 bls.
Forlagið

D    

Sígildar bækur
Alkemistinn
Paulo Coelho
Þýð.: Thor Vilhjálmsson
Santiago hefur í draumi fengið vitneskju um leyndan 
fjársjóð í fjarlægu landi en á leið sinni þangað upp-
götvar hann aðra og dýrmætari fjársjóði: þau verðmæti 
sem búa innra með manni. Einstaklega falleg og mann-
bætandi saga í snilldarþýðingu Thors Vilhjálmssonar 
um mikilvægi þess að fylgja draumum sínum og láta 
hjartað ráða för.
234 bls.
Forlagið – JPV útgáfa
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E    

Svarthvítir dagar
Jóhanna Kristjónsdóttir
Jóhanna fæddist 1940 og ólst upp í Þingholtunum og 
á Melunum. Bókin er djúpvitur og falleg frásögn um 
uppvöxt hennar fyrstu 15 árin, full af hlýju, húmor 
og innsæi. Jóhanna, fjölskylda hennar og fólkið í 
kringum þau lifna við á síðum þessara ógleymanlegu 
æviminninga.
380 bls.
Sögur útgáfa

E    

Týnd í Paradís
Mikael Torfason
Mikael segir sögu sína, foreldra sinna og forfeðra á 
sláandi máta. Guð, djöfullinn og Vottar Jehóva koma 
við sögu. Ennfremur hippar, læknar, sjómenn, bændur, 
húsmæður, drykkjumenn, reykingafólk og börn.

Þetta er ótrúleg saga en dagsönn.
258 bls.
Sögur útgáfa

Matur og drykkur

D Væntanleg    

Læknirinn í eldhúsinu
Grillveislan
Ragnar Freyr Ingvarson
Ógleymanleg stemmning og ógleymanlegt grillbragð. 
Nú kveikir Læknirinn í eldhúsinu á grillinu og ilmur 
af snarkandi kolum, safaríku kjöti, seiðandi sjávarfangi 
og glóðarsteiktu grænmeti breiðist um garða. Bók fyrir 
bæði byrjendur og lengra komna.
192 bls.
Sögur útgáfa

D    

Létt og litríkt
Nanna Rögnvaldardóttir
Við gerum okkur æ betur grein fyrir áhrifum hollrar 
næringar á heilsu og vellíðan og mikilvægi þess að 
hugsa um það sem við borðum. Í þessari bók leggur 
Nanna áherslu á gómsætan og ferskan en um leið 
hollan, auðveldan og góðan heimilismat úr aðgengilegu 
hráefni: Morgunverð, létta rétti, snarl og kvöldverð fyrir 
fjölskylduna.
160 bls.
Forlagið – Iðunn

G Væntanleg    

Tröllin í fjöllunum
35 sögur úr safni Jóns Árnasonar
Ritstj.: Silja Aðalsteinsdóttir
Myndir: Fífa Finnsdóttir
Þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar geymir kynngimagnaðar 
sögur af fólki og furðuskepnum sem Íslendingar hafa 
sagt hver öðrum kynslóð fram af kynslóð. Þessi fallega 
myndskreytta bók geymir 35 íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri sem öll fjölskyldan getur notið saman. Bókin 
kemur jafnframt út á ensku og þýsku.
154 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

G    

Þúsund og ein þjóðleið
Jónas Kristjánsson
Þessi einstaka bók sló rækilega í gegn þegar hún kom út 
árið 2011 og fékk hvarvetna lof og viðurkenningar. Yfir 
þúsund þjóðleiðum er lýst í máli og myndum og þær 
sýndar á kortum. Ómissandi bók fyrir göngufólk og 
aðra aðdáendur íslenskrar náttúru.
386 bls.
Sögur útgáfa

E    

Örlagaþættir
Sverrir Kristjánsson
Íslenzkir örlagaþættir nefndust geysivinsælar bækur á 
síðustu öld eftir þá Sverri Kristjánsson sagnfræðing og 
Tómas Guðmundsson skáld. Í þessari bók er birt úrval 
úr þáttum Sverris. Hér er fjallað um örlög alþýðufólks, 
skáld og höfðingja, morð, ástríður og valdabaráttu. 
Þetta er þjóðlegur fróðleikur eins og hann verður 
bestur.
468 bls.
Forlagið

 Ævisögur og 
endurminningar

E    

Eftirlýstur
Bill Browder
Þýð.: Elín Guðmundsdóttir
Sönn saga Bill Browders, sjóðsstjóra sem lenti upp á 
kannt við Putin forseta. Hörkuspennandi frásögn sem 
um leið er nístandi afhjúpun á raunverulegu stjórnarfari 
í Rússlandi. Um spillta olígarka, misnotkun valds, svik, 
mútur og misþyrmingar hvar sem litið er.
374 bls.
Almenna bókafélagið
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G    

Íslenska litabókin
Gunnarsbörn
Fallegar myndir úr íslensku umhverfi eftir hóp 
 listamanna sem kalla sig Gunnarsbörn. Síðurnar 
eru  rif gataðar og myndirnar prentaðar á þykkan 
hágæða pappír sem tekur vel við tússlitum, vatnslitum, 
pastellitum og trélitum. Bókin er bæði á ensku og 
 íslensku.
63 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

A    

Kortabók
Hans H. Hansen
Kortabókin er sniðin að þörfum þeirra sem ferðast um 
Ísland. Hún inniheldur 60 ný kort í mælikvarðanum 
1:300 000 og 40 kort af höfuðborgarsvæðinu og öðrum 
þéttbýlisstöðum, auk upplýsinga um söfn, sundlaugar, 
tjaldsvæði og golfvelli.
136 bls.
Forlagið – Mál og menning

G Væntanleg    

Prjónafjelagið
Leikskólaföt
Eva Mjöll Einarsdóttir, G. Dagbjört Guðmundsdóttir, 
Heiðrún Erla Guðbjörnsdóttir og Sigurlaug Elín 
Þórhallsdóttir
Leikskólaföt geymir prjónauppskriftir að fallegum flík-
um handa börnum á leikskólaaldri. Sumar flíkurnar eru 
einfaldar og hefðbundnar en aðrar flóknar og frumlegar. 
Fötin henta íslenskum aðstæðum; markmiðið er að þau 
séu hlý og þægileg, að hægt sé að vera í þeim bæði úti 
og inni, og ekki síst að börnin geti klætt sig í þau sjálf.
64 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell

A    

Lopapeysuprjón
Fyrir byrjendur og lengra komna
Auður Björt Skúladóttir
Í bókinni má finna uppskriftir af einföldum lopapeysum 
fyrir börn og fullorðna. Bókin hvetur til skapandi hugs-
unar við prjónaskapinn, leiðbeinir hvernig megi prjóna 
eftir eigin hugmynd og breyta uppskriftum að vild. 
Markmiðið er að gera lopapeysuprjón aðgengilegt og 
áhugavert fyrir hvern sem er.
82 bls.
IÐNÚ útgáfa

D    

Mömmubitar
Aníta Briem og Sólveig Eiríksdóttir
Þegar Aníta Briem gekk með dóttur sína leitaði hún 
án árangurs að einfaldri bók á mannamáli um mat og 
hollustu á meðgöngu. Hún viðaði því að sér fróðleik, 
ræddi við lækna, heilsusérfræðinga og aðrar mæður og 
fékk Sollu Eiríks í lið með sér til að semja uppskriftir. 
Frábær leiðarvísir um næringu og heilbrigt líf á 
meðgöngu.
208 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

Útivist, handverk 
og íþróttir

G    

101 Austurland
Tindar og toppar
Skúli Júlíusson
Leiðsögubók um spennandi gönguleiðir á 101 mishá 
og torfarin fjöll á Austurlandi. Bókin er ríkulega mynd-
skreytt og í henni eru ítarlegar leiðarlýsingar ásamt 
kortum og upplýsingum um hverja gönguleið. 

Höfundur er fjallaleiðsögumaður á Austurlandi.
275 bls.
Bókstafur

 A    

Ferðaatlas
Hans H. Hansen
Ferðaatlasinn er sniðinn að þörfum fróðleiksfúsra ferða-
manna. Hann inniheldur 78 ný kort í mælikvarðanum 
1:200 000 með 26.600 örnefnum og götukort af höfuð-
borgarsvæðinu og 38 öðrum þéttbýlisstöðum. Einnig 
eru í honum upplýsingar um helstu náttúruperlur og 
sögustaði landsins ásamt teikningum af varpfuglum, 
plöntum og skeljum.
208 bls.
Forlagið – Mál og menning

G Væntanleg    

Evrópukeppnin í fótbolta
Keir Radnedge
Þýð.: Stefán Pálsson
Opinber handbók EM 2016. Keppnisliðin eru kynnt, 
sigurlíkur þeirra metnar og spáð er í hvaða leikmenn 
eru líklegir til að slá í gegn. Frásögnin er sneisafull af 
tölfræði og staðreyndum úr sögu þessarar vinsælu 
keppni. Nákvæmt leikjayfirlit fylgir. Ómissandi félagi í 
fótboltaveislu ársins!
128 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell
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Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

BROT AF ÞVÍ BESTA! 
KILJUR

SOGIÐ

ALKEMISTINN

ÓVÆTTAFÖR

AUKAVERKANIR

ÞRIÐJA MIÐIÐ

ÁSTRÍKUR & KLEÓPATRA

KÓLIBRÍMORÐIN

HUGSKOT

SÉRÐU ÞETTA?

MEIRA BLÓÐ

TVÖFALT GLER

KANÍNAN SEM VILL 
FARA AÐ SOFA

BARNABÆKUR

ÝMISLEGT


