Apríl 2017

Komdu út!

Brynhildur Björnsdóttir og Kristín Eva Þórhallsdóttir

Komdu út! geymir fjölda skemmtilegra hugmynda að
því sem hægt er að gera úti í náttúrunni. Viltu fylgjast
með fuglum? Rannsaka pöddur? Eða leita að tröllum?
Þá er þetta bókin fyrir þig. Komdu út! er handhæg bók
sem hentar börnum á öllum aldri og fullorðna fólkinu
sem er svo heppið að fá að leika við þau.
48 bls.

Barnabækur

Forlagið – JPV útgáfa

G

 

Allir eru með rass

Kuggur

Afmælisgjöf
Nýir vinir

Anna Fiske
Þýð.: Æsa Guðrún Bjarnadóttir
Myndskr.: Anna Fiske

Sigrún Eldjárn

Enginn er eins og fólk er flest, hvorki stórir, litlir, frekir
né fyndnir. Öll erum við einstök en allir eru þó með
rass. Krakkar geta endalaust spáð og spekúlerað í hlutum sem fullorðna fólkið er löngu hætt að velta fyrir sér
– hér er líkaminn skoðaður með húmorinn að vopni.
Stórskemmtileg samræðubók fyrir forvitin, fjörug og
feimin börn.
88 bls.

Sögurnar um Kugg, Málfríði og mömmu hennar hafa
skemmt íslenskum lestrarhestum í þrjátíu ár og koma
sífellt á óvart. Afmælisgjöf er sextánda smábókin um
þessar fjörugu persónur. Og nú á Kuggur afmæli! Fyrsta
smábókin, Nýir vinir, er nú líka fáanleg að nýju.
32/32 bls.
Forlagið – Mál og menning

Forlagið – Vaka-Helgafell

D

G

 

 

Atlasinn minn

Matthildur

Atlasinn minn – Dýraríkið
Atlasinn minn – Evrópa
Atlasinn minn – Heimurinn
Atlasinn minn – Undur veraldar

Roald Dahl
Þýð.: Sólveig Sif Hreiðarsdóttir

Matthildur er sérlega snjöll og úrræðagóð stúlka en foreldrar hennar sýna henni lítinn áhuga. Á bókasafninu
og í skólanum hittir hún sem betur fyrir fólk sem sýnir
hennir skilning og stuðning. Þó er ekki öll sagan sögð,
því skólanum stýrir Krýsa, fyrrverandi kúluvarpari, með
vægast sagt harðri hendi. Þangað til Matthildur litla
byrjar í skólanum ...
Matthildur er eitt þekktasta verk Roalds Dahl, sagnameistarans mikla.
232 bls.

Þýð.: Snorri Guðjón Bergsson

Í þessum fræðandi og skemmtulegu atlösum, sem ætlaðir eru 6-10 ára krökkum, er að finna skemmtileg kort
og myndir sem að hjálpa ungum lesendum að átta sig á
heiminum. Límmiðar fylgja hverri bók sem þarf að setja
á viðeignadi staði.
24 bls.
Bókafélagið

G

E

 

 

Freyja og Fróði

Óvættaför 26

Freyja og Fróði eru lasin
Freyja og Fróði fara í búðir

Haukdreki – ör loftsins
Adam Blade
Þýð.: Árni Árnason

Kristjana Friðbjörnsdóttir
Myndir: Bergrún Íris Sævarsdóttir

Haukdrekinn skelfilegi hefur eyðilagt alla uppskeru í
Gvildor og fólkið sveltur. Tom verður að binda enda
á þjáningar þess og leysa vættameistara Gvildors úr
álögum. En hvernig fer Tom að því að berjast við óvætt
í lausu lofti?
Léttlestrarbók fyrir krakka á aldrinum 7-11 ára.
120 bls.

Þegar langafi kemur að passa sjá Freyja og Fróði að
ýmislegt er hægt að gera þótt maður sé lasinn. Og þó að
þau viti vel hvernig á að haga sér í búðum gleyma þau
sér stundum – en það getur hent alla! Líflegar sögur um
litlu hlutina í lífinu.
32 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

D

Bókaútgáfan Kver

IÐNÚ útgáfa

E

 

 
Óvættaför 27

Grimmi tannlæknirinn

Klettur – fjallið gangandi

David Walliams
Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Adam Blade
Þýð.: Árni Árnason

Leikarinn og sjónvarpsstjarnan David Walliams er nú
einn vinsælasti barnabókahöfundur heims. Grimmi
tannlæknirinn er gnístandi fyndin hryllingssaga sem
kosin var barnabók ársins í Bretlandi 2013. Bók sem fær
börnin til að lesa meira og meira! Nú komin í kilju!
440 bls.

Tom þarf að frelsa vættameistarann undan illum álögum. En þegar hann kemur að bæ sem er rústir einar
eftir ægileg skriðuföll, rennur upp fyrir honum að eyðileggingin er af völdum óvættar sem er álíka öflugur og
sjálft fjallið.
Léttlestrarbók fyrir krakka á aldrinum 7-11 ára.
120 bls.

Bókafélagið

IÐNÚ útgáfa

E
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Óvættaför 28

Rökkurhæðir

Adam Blade
Þýð.: Árni Árnason

Marta Hlín Magnadóttir og Birgitta Elín Hassell

Óttulundur

Koldó – stríðsmaður norðurslóða

Ný og endurbætt útgáfa!
Vigdís er 15 ára. Hún er föðurlaus og einkabarn
móður sinnar sem er mikið í burtu. Á meðan býr hún
hjá ömmu sinni í Óttulundi þar sem hún á sitt annað
heimili. Í fyrsta sinn finnst henni hún ekki algjörlega
velkomin þar. Hún er ásótt af undarlegum draumum
og illum augum. Það er eins og eitthvað í húsinu vilji
henni illt.
144 bls.

Stríðsmaður norðurslóða, Koldó, hefur verið fjötraður
á grimmilegan hátt. Tom hyggst frelsa þennan góðvætt
en óvænt og yfirgengileg aðkoma Freyju vættameistara
veldur nýrri og skelfilegri hættu.
Léttlestrarbók fyrir krakka á aldrinum 7-11 ára.
120 bls.
IÐNÚ útgáfa

Bókabeitan

E

E

 

 

Strákurinn í kjólnum

Rökkurhæðir

Rústirnar

David Walliams
Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Birgitta Elín Hassell og Marta Hlín Magnadóttir

Ný og endurbætt útgáfa!
Anna Þóra er 14 ára. Hún æfir bæði handbolta og
dans og er virk í félagslífi Rökkurskóla. Hana langar
að gera margt annað en hefur engan tíma til þess. Dag
einn hittir hún undarlega stelpu sem býðst til að sjá um
heimanámið gegn einföldum samningi. Samningi sem
varla er hægt að hafna. Þegar hræðilegir atburðir fara að
gerast í kringum Önnu Þóru er hún viss um að stelpan
eigi sök á þeim.
En þá er orðið of seint að hætta við.
144 bls.

Drepfyndin metsölubók um strák sem leynir á sér. Þetta
er fyrsta skáldsaga David Walliams og sú sem að skaut
honum á stjörnuhimin barnabókanna. Ákaflega hlý
og skemmtileg saga. Bók sem hvetur börnin til frekari
yndislesturs! Nú komin í kilju!
240 bls.
Bókafélagið

E

E

 

  Bókabeitan

Vonda frænkan

David Walliams
Þýð.: Guðni Kolbeinsson

Enn ein snildarbókin frá þessum frábæra höfundi sem
skrifaði meðal annars Ömmu glæpon og Grimma tannlækninn. Hér í frábærri þýðingu Guðna Kolbeinssonar.
Vonda frænkan var valinn barnabók ársins 2015 í Bretlandi. Sprenghlægileg metsöluspennubók um litla
stelpu og ævintýri hennar í krefjandi aðstæðum. Nú
komin í kilju!
420 bls.
Bókafélagið

E

 

Skáldverk
13 dagar

Árni Þórarinsson

Ungmennabækur

Unglingsstúlka hverfur og þótt lýst sé eftir henni ber
það engan árangur. 13 dagar er hörkuspennandi og
margslungin saga úr íslenskum samtíma. Árni Þórarinsson lýsir af stílgáfu og næmi þeirri spillingu sem leynist
í hversdagslífinu, heimi hákarla og hornsíla. Þetta er
tólfta skáldsaga hans.
279 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

E I

 

Innan múranna

Aflausn

Nova Ren Suma
Þýð.: Halla Sverrisdóttir

Yrsa Sigurðardóttir

Aflausn Yrsu „er með allra bestu spennusögum“ (Brynhildur Björnsdóttir, Fréttablaðinu), „vel uppbyggð, fléttan góð og þræðirnir falla saman í lokin (...) spennandi
saga“ (Steinþór Guðbjartsson, Morgunblaðinu). Þessi
magnaða saga er núna komin út sem kilja og rafbók.
432 bls.

Utan múranna er Violet sem sér að framadraumar
hennar í ballettheiminum eru að rætast. Innan múranna er Amber sem hefur verið þar svo lengi að hún
man ekki lengur hvernig er að vera frjáls. Orianna er sú
sem tengir þessa tvo heima. Orianna sem veit myrkustu
leyndarmál þeirra allra.
„Orange is the new black swan.“ ***** Amazon
321 bls.

Veröld

Björt bókaútgáfa – Bókabeitan

E
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Allt fer

Eftir að þú fórst

Smásagnasafnið Allt fer vakti mikla athygli fyrir síðustu
jól, hlaut einróma lof gagnrýnenda og var tilnefnt til
Íslensku bókmenntaverðlaunanna. Ímyndunarafl Steinars Braga þekkir engin landamæri og hér nýtur það sín
til hins ýtrasta. „Geipigott smásagnasafn sem fer með
lesandann langt út fyrir þægindarammann.“ – FB/Fbl.
351 bls.

Louisa Clark lifir tilbreytingarsnauðu lífi og hefur enn
ekki jafnað sig á því að hafa misst ástina í lífi sínu. Veruleiki hennar fer á hvolf þegar unglingsstúlka birtist
skyndilega á tröppunum hjá henni. Bókin er sjálfstætt
framhald metsölubókarinnar Ég fremur en þú.
429 bls.

Steinar Bragi

Jojo Moyes
Þýð.: Herdís M. Hübner

Veröld

Forlagið – Mál og menning

E I

E F

 

 

Allt sem ég man ekki

Eyland

Jonas Hassen Khemiri
Þýð.: Þórdís Gísladóttir

Sigríður Hagalín Björnsdóttir

Hrollvekjandi ástar- og spennusaga, þar sem Íslandssagan tekur óvænta stefnu. Sigríður Hagalín Björnsdóttir er fréttamaður á Ríkisútvarpinu. Í fyrstu skáldsögu sinni tekst hún á við spurningar um hvað sé að
tilheyra fjölskyldu og vera Íslendingur, hvað sameini
okkur og sundri. Bókin hlaut einróma lof gagnrýnenda,
var tilnefnd til Fjöru- og DV- verðlauna og er væntanleg
á frönsku og þýsku.
240 bls.

Allt sem ég man ekki hlaut virtustu bókmenntaverðlaun
Svía, Augustpriset, sem besta skáldsaga ársins 2015 og
var jafnframt mikil metsölubók. „Þessi andskotans bók
er meistaraverk.“ Aftonbladet (Svíþjóð)
286 bls.
Bjartur

Benedikt bókaútgáfa

E F

E

 

 

Andartak eilífðar

Ég man þig

Paul Kalanithi
Þýð.: Ólöf Pétursdóttir

Yrsa Sigurðardóttir

Hin magnaða Hesteyrar-saga Yrsu Sigurðardóttur, Ég
man þig, hefur nú verið kvikmynduð. Af því tilefni er
hún endurútgefin í kilju. Lestu bókina áður en myndin
kemur!
392 bls.

Ógleymanlegur vitnisburður um lífslöngunina andspænis dauðanum – einlæg frásögn um samskipti læknis og skjólstæðings eftir mann sem var hvort tveggja.
Paul Kalanithi var aðeins þrjátíu og sex ára og að ljúka
námi í taugaskurðlækningum þegar hann greindist með
fjórða stigs lungnakrabbamein. Hvað gerir lífið þess
virði að lifa því? Hvað gerir maður þegar fótunum er
kippt undan tilverunni?
247 bls.

Veröld

Forlagið – Vaka-Helgafell

E F

E  I

 

 

Dalalíf

Guð sé oss næstur

Guðrún frá Lundi

Finnski kranamaðurinn Pirjeri Ryynänen hefur fyrir
sið að horfa til himins úr hásæti stýrishússins, ávarpa
Guð sinn og benda á það sem betur má fara í fallvöltum
heimi.
Dag nokkurn fær kranamaðurinn viðbrögð við ákalli
sínu þegar honum er falið að leysa Guð af í eitt ár eða
svo. Úr verður grípandi og ærslafull frásögn sem kitlar
hláturstaugar lesandans allt frá upphafi til söguloka.
261 bls.

Laun syndarinnar
Logn að kvöldi

Arto Paasilinna
Þýð.: Guðrún Sigurðardóttir

Dalalíf, einn vinsælasti sagnabálkur sem saminn hefur
verið á íslensku, segir frá horfnu samfélagi, iðandi af lífi
og fjöri; draumum og vonum, ást í meinum, lífsbaráttu,
sorgum og átökum. Heillandi sögusvið og fjöldi persóna
sem Guðrún skapaði af listfengi. Hér eru tvö síðustu
bindi þessa stórvirkis komin.
511/656 bls.
Forlagið – Mál og menning

Skrudda

E I 
F

E

 

 

Drungi

Heimför

Ragnar Jónasson

Yaa Gyasi
Þýð.: Ólöf Eldjárn

„Best skrifaða bók Ragnars, full af sálrænum hryllingi
og undirliggjandi heift.“ (Friðrika Benónýsdóttir, Fréttablaðinu) „Besta bók Ragnars.“ (Kolbrún Bergþórsdóttir,
Kiljunni) Nú er þessi kyngimagnaða spennusaga komin
út sem kilja og rafbók.
297 bls.

Systurnar Effia og Esi hittust aldrei, en báðar fæddust á
Gullströndinni í Afríku á 18. öld, þegar þrælasala stóð
sem hæst. Önnur giftist þrælakaupmanni á svæðinu,
hin var seld til Ameríku. Við fylgjum þeim og afkomendum þeirra, sjö kynslóðum, í blíðu og stríðu allt til
samtímans. Áhrifamikil metsölubók um hörmungar og
styrk, fjötra og óbilandi baráttu.
416 bls.

Veröld

Forlagið – JPV útgáfa

E I F
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Kona frá öðru landi

Mannsævi

Sergej Dovlatov (1941–1990) var vinsæll rússneskur rithöfundur sem skrifaði á annan tug bóka. Í þessari einstöku sögu, sem greinir frá lífi rússneskra innflytjenda í
New York á níunda áratug liðinnar aldar, njóta stílbrögð
hans og frásagnargleði sín vel. Hér segir frá Marúsju
sem yfirgefur heimalandið þar sem hún hefur lifað í
vellystingum og reynir að fóta sig í nýju og flóknara
samfélagi.
170 bls.

Áhrifamikil saga um mannlega reisn á örlagatímum og
hæfni til að sigrast á erfiðum aðstæðum, en í bakgrunni
er umbrotasaga 20du aldar. Mannsævi hefur farið sigurför um heiminn undanfarin ár. „Aðdáunarvert afrek.“
– Die Welt
143 bls.

Sergej Dovlatov
Þýð.: Áslaug Agnarsdóttir

Robert Seethaler
Þýð.: Elísa Björg Þorsteinsdóttir

Bjartur

Dimma

G

E

 

 

Konan sem hvarf

Móðurhugur

Dag nokkurn kemur ókunnur maður inn á kaffihúsið
sem Louise rekur og segist vera eiginmaður hennar.
Hún heiti Helene, sé tveggja barna móðir og hafi horfið
fyrir þremur árum.
Spennuþrungin saga um svívirðilega glæpi og djúpa
ást þar sem fátt er eins og það lítur út fyrir að vera.
460 bls.

Móðurhugur er skáldsaga um ástina, lífið og dauðann,
um mörkin milli skáldskapar og veruleika. Inga er ástfangin af transmanninum Abel en ást hennar er ekki
endurgoldin. Móðir Ingu leitar að sátt við sjálfa sig og
aðra, reynir að skilja hvað hefur gerst í lífi dóttur hennar
og Abels, hvað stjórnaði gjörðum þeirra. Þetta er önnur
skáldsaga Kára Tulinius, sú fyrsta var Píslarvottar án
hæfileika (2010).
160 bls.

Anna Ekberg
Þýð.: Árni Óskarsson

Kári Tulinius

Veröld

Forlagið – JPV útgáfa

E

E F

 

 

Kviksyndi

Neonbiblían

Fjöldamorð er framið í skóla í auðmannahverfi. Níu
mánuðum síðar kemur hin átján ára Maja fyrir rétt.
Sæta, ríka, klára og vinsæla stelpan er orðin hataðasta
ungmenni Svíþjóðar. Hvað gerði hún – og hvers vegna?
Glæpasaga ársins 2016 í Svíþjóð, snjöll, spennandi og
vel skrifuð saga sem veltir upp ágengum spurningum.
458 bls.

Í Neonbiblíunni er sagt frá lífinu á fjórða og fimmta
áratug tuttugustu aldar í smábæ í suðurríkjum Bandaríkjanna þar sem trúin skipar höfuðsess í lífi þeirra
bæjarbúa sem einhvers mega sín og hafa efni á safnaðargjöldunum. En það á ekki við um drenginn David og
foreldra hans sem hrekjast út á jaðar samfélagsins.
Af fágætu innsæi er hér lýst kröppum kjörum, vonlítilli matjurtarækt, mannlegum breyskleika, óvenjulegri
vináttu, miskunnarlausri trú og ofstæki, harmi og missi
af mörgum toga. Og óumflýjanlegu uppgjöri að endingu.
250 bls.

John Kennedy Toole
Þýð.: Uggi Jónsson

Malin Persson Giolito
Þýð.: Eyrún Edda Hjörleifsdóttir

Forlagið – JPV útgáfa

E 
F

E

 

  Bókaútgáfan Sæmundur

Leitin að Engli Dauðans

Netið

Spennusagan fjallar um ólíkt fólk í breyttum heimi sem
að sumu leyti er grimmari og háskalegri en nútíminn
en að öðru leyti öruggari og upplýstari. Hún gerist eftir
valdarán í Bandaríkjunum árið 2039 þegar nýtt kerfi
hefur tekið við og múr hefur verið reistur við landamæri Kanada til að hindra að borgarar Bandaríkjanna
yfirgefi landið og sæki í meira frelsi.
378 bls.

Sonja heldur að hún sé sloppin frá samviskulausum
eiturlyfjasölum en þegar sonurinn er enn á ný tekinn af
henni er fjandinn laus. Bankakonan Agla og Bragi tollvörður treysta bæði á hana og taugar þeirra allra eru
þandar til hins ýtrasta. Það er útilokað að allt fari vel.
Hröð og þrælskemmtileg spennusaga, sjálfstætt framhald Gildrunnar sem kom út 2015.
353 bls.

Jóhann Fönix

túri ehf
Dreifing: www.ebaekur.is

Væntanle

g Í MAÍ

F

Lilja Sigurðardóttir

Forlagið – JPV útgáfa

E I

 

 

Löggan

Og aftur deyr hún

Jo Nesbø
Þýð.: Bjarni Gunnarsson

Ása Marin

Svo virðist sem Alda hafi framið sjálfsmorð en fólkið
sem stendur henni næst á erfitt með að trúa því. Sagan
fléttar saman líf nokkurra einstaklinga sem allir tengjast Öldu og hafa ólíka sýn á líf hennar og dauða. Fyrsta
skáldsaga höfundar Vegur vindsins kom út 2015 og
hlaut góðar viðtökur lesanda.
120 bls.

Lögreglumaður er myrtur á hryllilegan hátt á vettvangi
morðmáls sem hann hafði tekið þátt í að rannsaka.
Nokkrum mánuðum síðar endurtekur sagan sig – og
svo enn einu sinni. Lögreglan stendur ráðþrota og Harrys Hole er sárt saknað. Jo Nesbø veldur aðdáendum
sínum ekki vonbrigðum með þessari æsispennandi bók
en sögur hans um Harry og félaga hafa farið sigurför
um heiminn.
583 bls.

Björt bókaútgáfa – Bókabeitan

Forlagið – JPV útgáfa
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Orðspor

Saga af hjónabandi

Söguhetjan er frægur skopmyndateiknari; samviska
þjóðarinnar. Hann er á hátíndi ferils síns, fjórir áratugir
af skínandi velgengni að baki! En þá fær hann heimsókn
frá ungri konu, sem hefur endaskipti á lífi hans. – Vasquez er einhver stærsti höfundur Suður-Ameríku um
þessar mundir. Newsweek taldi þessa bók eina af 10
bestu bókum síðasta árs. Orðspor kemur út í maí, í
bókaflokknum Sólinni.
198 bls.

Hér er á ferðinni nútíma ástarasaga. Hún og Hann eru í
farsælli sambúð – þangað til allt fer í mola. Hvað gerðist
eiginlega? Þetta er áhrifarík saga, köld krufning á heitu
ástarsambandi. „Nösk og grípandi mynd af tilfinningarússibananum sem sambandsvandræði eru.“ – Aftenposten. Bókin var tilnefnd til Bókmenntaverðlauna
Norðurlandaráðs og kemur út í maí, í bókaflokknum
Sólinni.
198 bls.

Juan Gabriel Vasques
Þýð.: Sigrún Á. Eiríksdóttir

Geir Gulliksen
Þýð.: Halla Kjartansdóttir

Benedikt bókaútgáfa

E

Benedikt bókaútgáfa

E

 

 

Ósk

Sagan af barninu sem hvarf

Páll Kristinn Pálsson

E F

Fjölskyldumaður greinist á miðjum fertugsaldri með
alvarlegan sjúkdóm. Frá barnæsku hefur hann búið
yfir djúpstæðu leyndarmáli og við að horfast í augu við
dauðann fyllist hann knýjandi þörf fyrir að sannleikurinn komi fram í dagsljósið.
„Ósk er skemmtileg, vel skrifuð og vel byggð saga sem
nær lesandanum á sitt vald og heldur honum við efnið.“/
FB, Fréttablaðið.
„Höfundur gerir allt jafn vel, hvort sem snýr að stíl,
uppbyggingu, umhverfi eða persónusköpun.“ SA, Víðsjá
RÚV.
301 bls.

  Epos ehf

Elena Ferrante
Þýð.: Brynja Cortes Andrésdóttir

Fjórða og síðasta bókin í hinum vinsæla Napólí-fjórleik
sem orðið hafa metsölubækur um heim allan.
Ógleymanlegar bækur um stormasama vináttu
tveggja kvenna frá barnæsku til fullorðinsára.
478 bls.
Bjartur

E

 

Passíusálmarnir

Smásögur heimsins

Það er ekkert spaug að lenda í skáldum. Ýmsir þekkja
sögu Einars Kárasonar af Eyvindi Stormi, sem lengi bjó í
Danmörku og var lýst sem heldur vafasömum karakter.
Margt var þar mishermt. Hér grípur Stormur til varna
og leiðréttir bæði eitt og annað, en höfundurinn og
fleiri fá þó að skjóta inn sínum sjónarmiðum. Óvenjuleg
og óviðjafnanleg gamansaga.
211 bls.

Carcía Marques, Borges o.fl
Þýð.: Ingibjörg Haraldsdóttir o.fl.

II. bindi – Rómanska Ameríka

Einar Kárason

Önnur bók í ritröðinni Smásögur heimsins. Úrval bestu
smásagna Mið- og Suður-Ameríku og Karíbahafsins
síðustu hundrað árin. Meðal höfunda eru G. Carcía
Marques, Jorge Luis Borges, Cortázar og 19 aðrir.
301 bls.
Bjartur

Forlagið – Mál og menning

E I

G

 

 

Petsamo

Sofðu ást mín

Nyrst í Finnlandi bíður ung kona eftir unnusta sínum.
Stríðið er nýhafið og þau ætla saman heim til Íslands
en hann kemur ekki. Í miðju hernámi er annríki hjá
lögreglunni í Reykjavík: heiftarleg árás á Klambratúni,
sjórekið lík í Nauthólsvík, konu er saknað. – Tuttugasta
bók meistara Arnaldar, margslungin og þétt saga um
glæpi og grimmd á stríðstímum.
341 bls.

Barn leitar að griðastað fyrir randaflugu uppi á hálendinu, ungur maður leitar að orði sem nær yfir ástina og
allir draumar rætast þegar fjárfestir kaupir sér risaeðlu
og heldur einkapartí með Duran Duran. Sofðu ást mín
hlaut mikið lof þegar hún kom út fyrir jólin, enda sýna
sögurnar nýja og persónulega hlið á þessum vinsæla
höfundi.
139 bls.

Arnaldur Indriðason

Andri Snær Magnason

Forlagið – Vaka-Helgafell

E I

Forlagið – Mál og menning

E I

 

 

Rútan

Sonur Lúsífers

Í þorpinu sitja ungir elskendur á bar og bíða eftir rútunni. Allt gengur sinn vanagang þar til undarlegir
hlutir taka að gerast og enginn getur yfirgefið þorpið.
Íbúarnar safnast saman til þess eins að sjá rútuna þjóta
framhjá kvöld eftir kvöld og andrúmsloftið er þrungið
nánast glaðværri eftirvæntingu. Aðrir sjá þó myrkari
hliðar á málinu.
Rútan bregður upp ljóðrænni mynd af tíma kúgunar
og einræðis í Argentínu og ógnvekjandi afleiðingum
múgsefjunar og þess að líta undan.
132 bls.

Hvers konar skrímsli rænir barni úr leikskóla? Lögfræðingurinn Martin Benner gerir dauðaleit að syni maf íuforingjans Lúsífers en einhver vill ekki að Mio finnist.
Kristina Ohlsson hefur hlotið mikið lof fyrir Lúsífer-tvíleik sinn en Vefur Lúsífers kom út árið 2016, íslenskum
spennusagnaaðdáendum til óblandinnar ánægju.
364 bls.

Eugenia Almeida
Þýð.: Katrín Harðardóttir

E

  Salka / Útgáfuhúsið Verðandi
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Kristina Ohlsson
Þýð.: Nanna B. Þórsdóttir

Forlagið – JPV útgáfa

E F
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Speglabókin

Valdamiklir menn
Þriðji maðurinn

Eugen Ovidiu Chirovici
Þýð.: Magnea J. Matthíasdóttir

Jón Pálsson

Atburðirnir við Hafravatn fengu mjög á Þórhall rannsóknarlögreglumann, enda virtist um stund sem dagar
hans væru taldir. Hann heldur norður í land, óviss hvað
hann eigi til bragðs að taka með þá vitneskju sem hann
hefur öðlast. Þegar hann sendir samstarfskonu sína,
Brynhildi, í bústaðinn lætur hann hjá líða að greina
henni frá málavöxtum — en það á eftir að draga dilk
á eftir sér. Æsispennandi framhald fyrstu bókarinnar
Valdamiklir menn: Þriðja málið sem sló í gegn fyrir
jólin.
424 bls.

Í Speglabókinni er ekkert sem sýnist, engu hægt að
treysta og minningarnar eru hættulegustu vopnin.
Virðulegur sálfræðiprófessor er myrtur á hrottafenginn
hátt. Mörgum árum síðar reynir umboðsmaður rithöfunda að fá botn í handrit sem honum er sent – þar sem
sagt er undan og ofan af því voðaverki. Í þessari óvenjulegu skáldsögu eru óvæntar vendingar – ekki trúa öllu
sem þú lest.
304 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

E 
F

E

 

  Höfundaútgáfan

Velkomin til Ameríku

Eddumál

Stúlkan sem enginn saknaði

Linda Boström Knausgård
Þýð.: Þórdís Gísladóttir

Jónína Leósdóttir

Ískaldan morgun gengur Edda fram á stúlku sem hefur
verið stungin með hnífi. Hún kallar í lögregluna en
ákveður líka að rannsaka málið sjálf. Meðan á því stendur kynnist hún konu sem trúir henni fyrir viðkvæmu
fjölskylduleyndarmáli. Eins og fyrsta bókin um Eddumál, Konan í blokkinni, hefur þessi hlotið gríðargóðar
viðtökur meðal lesenda og gagnrýnenda.
329 bls.

Stúlkan er hætt að tala og bróðir hennar neglir aftur
dyrnar á herberginu sínu – en móðirin, leikkonan,
segir bjart yfir fjölskyldunni. Ljúfsár, óvenjuleg saga af
uppvexti, sorgarferli, lífsviljanum og fjölskyldu sem er
sundruð og sameinuð í senn.
Þessi önnur skáldsaga Lindu Boström Knausgård
hefur vakið gífurlega athygli og verið tilnefnd til ótal
verðlauna í heimalandinu. Linda er rísandi stjarna í
bókmenntaheiminum. Bókin er sú fyrsta í bókaflokknum Sólinni.
98 bls.

Forlagið – Mál og menning

E 
F

E

 

  Benedikt bókaútgáfa

Svartalogn

VIKING: The Green Land

Flóra fer vestur á firði til að mála hús í sjávarþorpi og
kynnist þar organista og þremur útlendum konum sem
vinna í fiski. Allar glíma þær við sorgir – en þær syngja
eins og englar. Þessi heillandi og kröftuga saga Kristínar
Marju fjallar um konur á tímamótum, ást, vináttu og
samfélag sem heldur utan um sitt fólk en heldur því líka
í heljargreipum.
381 bls.

Árið er 982. Alþingi hefur dæmt sægarpinn Tiller Torvaldsson til þess að halda með öðrum útlögum á haf
út í leit að nýju landi sem sagt er liggja í ókortlögðum
vesturhöfum. Um borð er dularfull kona sem segist vera
í lífshættu og þarfnast hjálpar – en geta þau treyst hvort
öðru? Sagan er byggð á Eiríks sögu rauða og hlaut AWC
bókmenntaverðlaunin árið 2016. Bókin er á ensku og
fæst í Eymundsson.
464 bls.

Kristín Marja Baldursdóttir

Katie Aiken Ritter

Forlagið – JPV útgáfa

KTOriginals

E 
I

E F

 

 

Synt með þeim sem drukkna

Ævinlega fyrirgefið

Þetta er spennusaga, ástarsaga, fjölskyldusaga og ferðasaga. Hún fjallar um stríð og sár sem gróa ekki – en líka
um það hvernig má að lokum græða þau. Þegar Edvard
missir aldraðan afa sinn vakna spurningar: Hvað kom
fyrir foreldra hans? Hvað gerðist í Frakklandi árið 1971
þegar hann var þriggja ára og hvar var hann niðurkominn í fjóra daga? Hver er hann?
474 bls.

Framhald sögunnar sem hófst í Berlínaröspunum og
hefur notið gífurlegra vinsælda. Torunn flúði frá Neshov og lífinu þar en hún er ekki hamingjusöm. Krumme
og Erlend búa í Kaupmannahöfn og hafa eignast þrjú
börn. Margido býr í Þrándheimi og bregður í brún
þegar Torunn birtist skyndilega. Á hún von um betra líf
heima á Neshov?
303 bls.

Lars Mytting
Þýð.: Jón St. Kristjánsson

Anne B. Ragde
Þýð.: Silja Aðalsteinsdóttir

Forlagið – Mál og menning

E 
F

Forlagið – Mál og menning

E F

 

 

Tímaþjófurinn

Ör

Fáar skáldsögur hafa í seinni tíð orðið vinsælli og vakið
meira umtal en Tímaþjófurinn eftir Steinunni Sigurðardóttur. Þessi frumlega ástarsaga hefur heillað lesendur
víða um heim og er nú endurútgefin í kilju í tilefni af
uppfærslu Þjóðleikhússins á leikgerð sem byggir á sögunni.
208 bls.

Jónas Ebeneser er 49 ára fráskilinn og valdalaus karlmaður sem hefur ekki haldið utan um bert kvenmannshold – alla vega ekki viljandi – í átta ár og fimm mánuði. En hann er handlaginn. Þegar hann leggur af stað í
ferðalag sem hann hefur ekki hugsað sér að snúa aftur
úr, tekur hann með sér borvél. Auður Ava hlaut Íslensku
bókmenntaverðlaunin og verðlaun bóksala fyrir þessa
bók, sem kemur út í Frakklandi og á Spáni strax í haust.
208 bls.

Steinunn Sigurðardóttir

Auður Ava Ólafsdóttir

Bjartur

Benedikt bókaútgáfa

E 
IF
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Ljóðasafn
Jón úr Vör

Vegleg heildarútgáfa í tveimur bindum af ljóðum Jóns
úr Vör (1917–2000) sem setti nýjan svip á íslenska
ljóðagerð um miðbik 20. aldar. Tvítugur gaf hann út
fyrstu ljóðabók sína, Ég ber að dyrum, en með tímamótaverkinu Þorpinu (1946) varð hann þjóðkunnur.
Inngangur um ævi og störf skáldsins eftir Aðalstein
Ásberg Sigurðsson.
744 bls.

Ljóð og leikrit

Dimma

D

 

Birtan yfir ánni

Óratorrek

Gyrðir Elíasson

Eiríkur Örn Norðdahl

ljóðaþýðingar

Ljóð um samfélagsleg málefni

Yfirgripsmikið safn ljóða eftir fjölmörg skáld sem eru
um margt ólík en endurspegla þó með einhverjum
hætti þær áherslur og undirliggjandi tóna sem oft er
að finna í ljóðum og ljóðaþýðingum Gyrðis Elíassonar.
Eins og í fyrri stórbók hans Tunglið braust inn í húsið
er leitað í smiðju kínverskra skálda fyrr á öldum, áður
en nútímaljóðlistin er tekin fyrir með viðkomu á fyrri
hluta 20. aldar.
382 bls.

Ljóð Eiríks Arnar eru kröftug og nýstárleg, og ný ljóðabók eftir hann sætir alltaf tíðindum. Óratorrek geymir
23 prósaljóð um málefni samtímans, þar á meðal matarvenjur, hörmungar, EM 2016, ábyrgð, fólksfjölgun,
ástandið á Gaza, fátækt, ástina, bókmenntir, kebab, hið
mannlega ástand, hold og frjósemi þess, hryðjuverk,
fyrirgefninguna og forgangsröðun.
130 bls.
Forlagið – Mál og menning

Dimma

D

G

 

 

Dvalið við dauðalindir

Tómas Guðmundsson – Ljóðasafn

Valdimar Tómasson

Tómas Guðmundsson
Formáli: Sölvi Björn Sigurðsson

Valdimar Tómasson hefur í fyrri bókum sínum sýnt að
hann hefur góð tök á ólíkum tegundum íslensks skáldamáls og ljóðagerðar. Í þessari bók er að finna tilfinningarík og fáguð ljóð um það ferðalag sem bíður okkar
allra, á vit dauðans.
32 bls.

Tómas Guðmundsson er eitt ástsælasta ljóðskáld
Íslendinga. Hann gaf út fyrstu ljóðabók sína, Við sundin
blá, 24 ára gamall en útgefnar ljóðabækur hans áttu
eftir að verða fimm talsins og birtast þær hér saman í
einni bók. Þekktasta ljóðabók Tómasar er án efa Fagra
veröld sem sló eftirminnilega í gegn og gerði hann að
þjóðskáldi í einni svipan. Ljóðabækur Tómasar hafa
lengi verið ófáanlegar en koma nú fyrir sjónir lesenda í
nýjum búningi. Væntanleg í maí.
352 bls.

Forlagið – JPV útgáfa

G

D

 

 

Salka / Útgáfuhúsið Verðandi

Ég er hér

Soffía Bjarnadóttir

Soff ía hefur á undanförnum árum vakið athygli fyrir
ljóð sín og skáldsöguna Segulskekkju. Í þessum kröftuga
ljóðabálki yrkir hún um fegurð og grimmd ástarinnar,
um tíma, dauða og endurfæðingu. Bókina prýða kolateikningar eftir Sigtrygg Berg Sigmarsson.
68 bls.

Fræði og bækur
almenns efnis

Forlagið – Mál og menning

G

 
Íslensk öndvegisljóð

171 Ísland

Ritstj.: Páll Valsson

Páll Ásgeir Ásgeirsson

áfangastaðir í alfaraleið

frá Hallgrími Péturssyni til Ingibjargar Haraldsdóttur

Ítarleg og stórskemmtileg ferðahandbók sem veitir nýja
sýn á náttúru landsins og varpar ljósi á þjóðarsöguna og
þjóðarsálina. Í þessari nýju útgáfu eru laugum og baðstöðum gerð sérstök skil. Að auki er lesandinn leiddur
á staði sem fram að þessu hafa verið á fárra vitorði og
sýndar eru nýjar hliðar á vinsælum áfangastöðum.
368 bls.

Vandað úrval öndvegisljóða frá gullaldartíma íslenskrar
ljóðagerðar, ríflega 300 ára tímabili, frá Hallgrími Péturssyni og til ljóða Þorsteins frá Hamri, Hannesar Péturssonar og Ingibjargar Haraldsdóttur.
240 bls.
Bjartur

Forlagið – Mál og menning

D
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8 vikna blóðsykurkúrinn

Framúrskarandi dætur

Bók fyrir alla sem hafa átt í vandræðum með líkamsþungann og vilja bæta heilsu og draga úr sjúkdómshættu – án lyfja. Uppskriftir og ráðleggingar um
mataræði, hreyfingu og lífsvenjur. Læknirinn Michael
Mosley er þekktur fyrir metsölubækur sínar og sjónvarpsþætti um heilsu og bættan lífsstíl.
272 bls.

Líf margra kvenna í Mið-Austurlöndum hefur breyst á
undanförnum árum. Konur eru í meirihluta í háskólum,
vinna utan heimilisins, móta eigin framtíð og storka
núverandi gildum. Þær berjast fyrir auknum réttindum
með trúna að vopni og konur áttu stóran þátt í byltingunni sem kennd er við hið arabíska vor. Raddir þessara
ungu kvenna heyrast í þessari bók.
Katherine Zoepf hefur dvalið í Mið-Austurlöndum
í meira en áratug og lýsir flóknum veruleika ungra
kvenna þar á einlægan og hlutlausan hátt.
192 bls.

Katherine Zoepf
Þýð.: Katrín Harðardóttir

Michael Mosley
Þýð.: Karl Emil Gunnarsson

Forlagið – Vaka-Helgafell

G 
F

G

 

  Salka / Útgáfuhúsið Verðandi

Elsku Drauma mín

Fyrirboðar og tákn

Vigdís Grímsdóttir

Símon Jón Jóhannsson

Minningabók Sigríðar Halldórsdóttur

Auðnuspor og ólánsvegir í daglegu lífi

Heillandi minningabók Siggu Halldórs, þar sem hún
lætur hugann reika og rifjar upp minningar um æskuheimilið á Gljúfrasteini, foreldra sína, Halldór og Auði
Laxness, undur lífsins, sigra sína og ósigra. Fyndin,
dramatísk og einlæg saga með gáskafullum útúrdúrum,
listilega vel skráð af Vigdísi Grímsdóttur.
303 bls.

Í þessari áhugaverðu og skemmtilegu bók er að finna
skýringar á fjölmörgum táknum og fyrirboðum sem
birtast okkur í daglegu lífi. Hér færðu innsýn í heillandi
veröld þar sem fátt er sem það sýnist. Ómissandi handbók fyrir alla þá sem vilja skilja duldar víddir tilverunnar!
330 bls.

Forlagið – JPV útgáfa

E 
I F

Veröld

D

 

 
Garðrækt

í sátt við umhverfið

Bella Linde og Lena Granefelt
Þýð.: Halla Kjartansdóttir

Þetta er garðyrkjubók fyrir alla þá sem rækta matjurtir, hvort sem er í smáum eða stórum stíl. Fjallað er
um hefðbundna og lífræna ræktun, skiptiræktun, sjálfbærni, sáningu, áburð, moltugerð, geymsluaðferðir og
margt fleira. Efni bókarinnar hefur verið lagað að íslenskum aðstæðum.
256 bls.
Forlagið – Vaka-Helgafell

D

 

Ferðakort 1–5 - 1:250 000

Sérkort – 1:200 000

Norðvesturland
Suðvesturland
Norðausturland
Suðausturland
Hálendið

The Golden Circle – Gullfoss
– Geysir – Þingvellir

Vandað og handhægt kort yfir vinsælustu ferðamannaleið á Íslandi. Kortið er unnið eftir nýjustu stafrænu
gögnum og inniheldur upplýsingar um vegi, vegalengdir
og ferðaþjónustu. Ný útg. 2017. Blaðstærð: 35 x 94 cm.
Tungumál: Íslenska, enska, þýska og franska.

Vönduð landshlutakort með hæðarskyggingu og 50
metra hæðarlínubili auk nýjustu upplýsinga um vegi,
vegalengdir, veganúmer og ferðaþjónustu, s.s. gististaði,
sundlaugar, söfn, friðlýstar minjar, golfvelli o.fl. Ný útg.
2017. Blaðstærð: 86 x 110 cm.
Tungumál: Íslenska, enska, þýska og franska.

IÐNÚ útgáfa

IÐNÚ útgáfa

G

G

 

 

Fjallvegahlaup

Handan fyrirgefningar

Fjallvegahlaup hefur að geyma lifandi leiðarlýsingar
50 fjallvega víðs vegar um landið auk veglegs undirbúningskafla og fjölda góðra ráða. Leiðirnar er hægt að
hlaupa eða ganga, allt eftir getu hvers og eins. Hverri
leið fylgir ítarleg leiðarlýsing, kort og GPS-hnit, aragrúi
ljósmynda og upplýsingar um staðhætti og aðstæður,
auk margs konar fróðleiks um sögu og landafræði leiðanna sem hlaupnar eru eða gengnar hverju sinni.
Bókin er fyrir allar fjallageitur, hlaupara, náttúruunnendur og þá sem vilja takast á við nýjar áskoranir.
336 bls.

Þegar Þórdís Elva var 16 ára var henni nauðgað af kærasta sínum, skiptinemanum Tom Stranger. Rúmum
tuttugu árum síðar skrifa þau í sameiningu áhrifaríka
og magnaða sögu af ferðalagi þvert yfir hnöttinn, frá
ofbeldi til sátta. Bókin kemur samtímis út í Englandi,
Svíþjóð, Þýskalandi, Ástralíu og á Íslandi.
304 bls.

Stefán Gíslason

G

 

Salka / Útgáfuhúsið Verðandi

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir og Tom Stranger

Forlagið – JPV útgáfa

G F
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Heilbrigðisstefna til framtíðar

Knit your own Lopapeysa

Í þessu riti er að finna 20 greinar um heilbrigðismál sem
Ingimar Einarsson félags- og stjórnmálafræðingur hefur
skrifað á undanförnum árum. Hér er fjallað á gagnrýninn hátt um ýmsar hliðar heilbrigðismála og íslenska
heilbrigðiskerfisins, jafnt stefnumótun og fjármál, lýðheilsu, alþjóðasamvinnu og upplýsingatækni í heilbrigðisþjónustu.
107 bls.

Auður Björt Skúladóttir

A guide to the Icelandic traditional wool sweater.

Ingimar Einarsson

Íslenska lopapeysan á sér ríka sögu og hefur þróast um
langt árabil. Bókin, sem nú kemur út á ensku, hvetur
til skapandi hugsunar við prjónaskapinn og gefur leiðbeiningar um hvernig megi breyta uppskriftum að vild.
Markmiðið er að gera lopapeysuprjón aðgengilegt og
áhugavert fyrir hvern sem er.
65 bls.

Höfundaútgáfan

E

IÐNÚ útgáfa

A

 

 

Hjálp, barnið mitt er grænmetisæta!

Leitin að svarta víkingnum

Bók sem margir hafa beðið eftir: Matreiðslubók fyrir
ráðvillta foreldra, vanafasta heimiliskokka, fátæka
námsmenn og alla aðra sem ættu að borða meira grænmeti. Fjölskylduvænir, auðveldir og freistandi grænmetisréttir fyrir byrjendur og lengra komna; góður og
næringarríkur matur sem öll fjölskyldan getur borðað
saman.
136 bls.

Snilldarverk Bergsveins Birgissonar er nú komið í kilju.
Leitin að svarta víkingnum „er veisla“ (Hallgrímur
Helgason) og „stórskemmtileg og hrífandi frásögn“ skv.
Einari Fal Ingólfssyni í Morgunblaðinu sem gaf bókinni
fjórar og hálfa stjörnu. Tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna.
416 bls.

Jón Yngvi Jóhannsson

Bergsveinn Birgisson
Þýð.: Eva Hauksdóttir

Bjartur

Forlagið – Vaka-Helgafell

G

E

 

 

Hrakningar á heiðavegum

Leyndarmál húðarinnar

Úrval af hrakningasögum úr ritröðinni Hrakningar og
heiðavegir. Magnaðar frásagnir af hrakningum manna
sem þurftu að takast á við vægðarlaus náttúruöflin fjarri
mannabyggð.
„Þjóðlegur fróðleikur eins og hann gerist æsilegastur.“
– Egill Helgason, Kiljunni
282 bls.

Yael Adler
Þýð.: Rakel Fleckenstein Björnsdóttir

Allt um stærsta líffærið okkar

Pálmi Hannesson og Jón Eyþórsson

Hér fjallar húðsjúkdómalæknirinn Yael Adler á lifandi
og skemmtilegan hátt um húðina og leyndarmál hennar, bæði það fallega sem við njótum og það ljóta sem
við hræðumst og hötum. Hún veitir fjölmörg hollráð og
opnar fyrir nýja sýn á húðina sem gæti hjálpað þér við
að bjarga eigin skinni.
309 bls.

Veröld

Veröld

E F

E

 

 
Ljón norðursins

Ferðakort – 1:500 000

Ísland

Bjarki Bjarnason
Lesari: Bjarki Bjarnason

Vandað heildarkort af Íslandi með hæðarskyggingu og
nýjustu upplýsingum um vegi, vegalengdir og veganúmer. Kortið sýnir allt landið á einu blaði og því fylgir
skrá með yfir 3.000 örnefnum. Ný útg. 2017. Blaðstærð:
78,5 x 110 cm.
Tungumál: Íslenska, enska, þýska og franska.

Ljón norðursins frá Víkum á Skaga var listamannsnafn
Leós Árnasonar sem var um langt skeið umsvifamikill
athafnamaður en sneri síðan baki við borgaralegu líferni
og gaf sig listinni á vald. Í þessari einstöku bók rekur
Leó lífshlaup sitt frá því hann var smaladrengur norður
á Skaga þar til hann siglir á brott á Knerri sannleikans
með óvæntan farþega um borð.
H 170 mín.

IÐNÚ útgáfa

Hljóðbók.is

G

C

 

 

Ísland – Vegaatlas

Náttúrulega sætt

Vegaatlasinn er í mælikv. 1:200 000 og inniheldur auk
vegakorta ýmis þemakort um gististaði, tjaldsvæði,
söfn, sundlaugar og golfvelli. Ítarleg nafnaskrá fylgir.
Vegaatlasinn er samanlagður (16 x 31 cm) í vandaðri
öskju, 60 cm á breidd. Ný útg. 2017.
Tungumál: Íslenska, enska, þýska og franska.
82 bls.

Tobba Marínós
Myndir: Íris Ann Sigurðardóttir

Gómsætir og girnilegir eftirréttir og sætmeti af ýmsu
tagi fyrir börn og fullorðna – án viðbætts sykurs. Með
því að nota ávexti og aðra náttúrulega sætu tekst Tobbu
listavel að flétta saman áhuga sinn á hollu mataræði og
ómótstæðilega sælkerarétti – freistingar sem óhætt er
að falla fyrir.
72 bls.

IÐNÚ útgáfa

Forlagið – JPV útgáfa

A
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Passíusálmarnir og Skáld píslarvættisins

Tvísaga

Móðir, dóttir, feður

Hallgrímur Pétursson
Lesari: Sverrir Kristjánsson

Ásdís Halla Bragadóttir
Lesari: Ásdís Halla Bragadóttir og Þórunn Hjartardóttir

Passíusálmana orti Hallgrímur Pétursson á árunum
1656–1659. Sálmarnir 50 hafa verið hluti af páskahefð
Íslendinga um margra alda skeið. Í þeim er píslarsaga
Krists rakin af mikilli innlifun.
„Skáld píslarvættisins“ eru söguþættir Sverris Kristjánssonar sagnfræðings. Sverrir var snillingur orðsins
og vald hans á íslenskri tungu og frásagnarlist skilaði sér
vel í þessu verki hans.
H 440 mín.

Áhrifamikil saga móður Ásdísar Höllu Bragadóttur –
og hennar sjálfrar. Hér segir frá ungri, einstæðri móður
í Höfðaborginni, bræðrum sem sendir eru í fóstur á
Silungapoll, unglingsstúlku sem smyglar læknadópi inn
á Litla-Hraun og mönnum sem hún heldur að séu feður
hennar.
H 600 mín.
Hljóðbók.is

Hljóðbók.is

C

C

 

 

Reykjavík á tímamótum

Undur Mývatns

Um þessar mundir eru að verða gífurlegar breytingar á
ásýnd Reykjavíkur. Í bókinni fjalla nærri 30 fræðimenn
á ýmsum sviðum um þessar breytingar, uppbyggingu í
miðbænum, byggingu nýrra hverfa og breytingar á eldri
hverfum. Jafnframt er fjallað um áætlanir sem uppi eru
um breytingar á samgöngum og aðra þætti sem snerta
alla íbúa borgarinnar.
230 bls.

Unnur Þóra Jökulsdóttir
Myndir: Árni Einarsson og Margaret Davies

– um fugla, flugur, fiska og fólk

Ritstj.: Bjarni Reynarsson

Heillandi bók um undraheima Mývatns og Mývatnssveitar. Unnur býður lesendum í ævintýralega náttúruskoðun þar sem hún vitjar um varpið og veiðir með
heimafólki, telur fugla, rýnir í mýflugur og vatnaverur
og minnist kúluskítsins fræga. Öllu er þessu lýst af
væntumþykju og brennandi áhuga. Fjöldi vatnslitamynda prýðir bókina.
183 bls.

Skrudda

Forlagið – Mál og menning

D

G

 

 

Sterkari í seinni hálfleik

Sauðfjárbúskapur í Kópavogi

Smárit Sögufélags Kópavogs og Héraðsskjalasafns
Kópavogs V.

Árelía Eydís Guðmundsdóttir

Á miðjum aldri eiga sér stað miklar breytingar í lífi
fólks. Þá er mikilvægt að staldra við og íhuga stöðu sína.
Ómissandi bók fyrir alla þá sem vilja eiga möguleika
á að njóta lífsins til fulls í seinni hálfleik ævinnar og taka
þátt í atvinnulífi og samfélagi framtíðarinnar af fullum
krafti.
195 bls.

Ólafur R. Dýrmundsson
Umsj.: Símon Hjalti Sverrisson

Fjallskil í nánd þéttbýlis, lögskilaréttir, fjárskipti, sauðfjárstríðið í Reykjavík, hrútasýningar, sauðfjárböðun,
uppgræðsla, öflun heyja og fjármörk. Ólafur R. Dýrmundsson skýrir frá þróun sauðfjárræktar í Kópavogi
frá því um miðja 20. öld þegar þéttbýli tók að myndast
þar. Sauðfjáreigendafélag Kópavogs hefur gegnt lykilhlutverki í þessari atburðarás í 60 ár, ritið er því jafnframt saga þess. Ritið fæst hjá útgefanda.

Veröld

E

G

 

 

Héraðsskjalasafn Kópavogs

Stofuhiti

Vestfirskar sagnir 4. hefti

Bergur Ebbi Benediktsson

Sumum finnst kannski hinar vestfirsku sagnir ekki
merkilegar bókmenntir. Menn geta deilt um það. Fjölda
sagna, sem Vestfirðingar höfðu sagt hver öðrum um
aldir, færir Helgi í fyrsta skipti til bókar eftir skilgóðum
heimildarmönnum. Það hlýtur að vera nokkurs virði.
101 bls.

– ritgerð um samtímann

Samant.: Helgi Guðmundsson

Beitt og knýjandi krufning á samtímanum þar sem rýnt
er í samfélagsmiðla, sítengingu, hryðjuverk, gagnaleka
og margt fleira sem hefur gríðarleg áhrif á sjálfsmynd
okkar. Getur verið að einstaklingurinn sé að þurrkast
út? Bergur Ebbi skrifar af snerpu og eldmóði um veruleika líðandi stundar – það sem á okkur brennur: Hver
erum við og hvert ætlum við?
218 bls.

Vestfirska forlagið

Forlagið – Mál og menning

G 
F

E I

 
Svefn

Erla Björnsdóttir

Svefn – bókin um góðar svefnvenjur og hvernig eigi
að bregðast við svefnvandamálum. Dr. Erla Björnsdóttir hefur unnið að rannsóknum á því sviði ásamt
samstarfsmönnum sínum í Evrópu og Bandaríkjunum.
Svefn er ein af grunnstoðum heilsu, ásamt næringu og
hreyfingu. Í hröðu nútímasamfélagi eru svefnvandamál
algeng en hér eru góð ráð við langvarandi svefnleysi og
hollar ráðleggingar til að draga úr notkun svefnlyfja.
213 bls.
Forlagið – JPV útgáfa

G
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Félag íslenskra bókaútgefenda
Barónsstíg 5
101 Reykjavík
Sími: 511 8020
Netf.: fibut@fibut.is
Vefur: www.fibut.is

Umbrot:
Oddi, umhverfisvottuð prentsmiðja
Ábyrgðarmaður: Benedikt Kristjánsson
Forsíðumynd:
Lárus Karl Ingason
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GRÆNNI BÆKUR
FYRIR BETRI HEIM
Hjá Odda hefur áratugum saman verið lögð mikil
áhersla á að ganga eins vel fram gagnvart umhverfinu
og mögulegt er. Þegar við prentum bækur kemur
pappírinn frá nytjaskógum í Skandinavíu þar sem fleiri
trjám er plantað en höggvin eru, og allt efni sem fellur
til hliðar í framleiðslunni er endurunnið. Þannig
tryggjum við að bækurnar okkar séu eins jákvæðar
fyrir umhverfið og hægt er.
En fleira kemur til. Í ljósi aukinnar áherslu á umhverfisog loftslagsmál í kjölfar Parísarráðstefnunnar í lok árs
2015 fengum við óháða aðila til að reikna kolefnisspor
nokkurra af lykilframleiðsluvörum okkar. Þar kom í ljós

að bók sem er prentuð hjá okkur hefur allt að 352
prósentum lægra kolefnisspor en sé hún prentuð hjá
algengum samkeppnisaðilum erlendis. Það er árangur
sem við erum stolt af.
Þessi mikilvægi munur á kolefnissporinu gefur höfundum og útgefendum jákvætt val þegar kemur að
ákvörðun um prentun bóka. Bækur prentaðar hjá Odda
hafa betri áhrif á umhverfið en þær sem prentaðar eru í
helstu samkeppnislöndum.

Veljum betri umgengni við umhverfið.
Veljum grænni bækur.

Oddi, bækur
- 111 g CO2 ígildi per bók

Kína, bækur
- 501 g CO2 ígildi per bók
Samanburður á kolefnisspori við framleiðslu
á bókum hjá Odda og fyrirtækjum á helstu
samkeppnismörkuðum (g Co2 ígildi per bók).
501

500

413

400

300

274
218

200

100

194
112

111

Oddi

182

Kína

Pólland Danmörk Slóvenía

*raforka framleidd að miklu leyti með kjarnorku

Litháen

Svíþjóð*

Finnland

www.oddi.is

