
 



Hrífandi ástarsaga með alvarlegum undirtón

Bókin sem ég les enn og aftur er 
Uppsprettan eftir Ayn Rand. Elsta 
dóttir mín heitir eftir söguhetjunni 
Dominique Francon. 

Michael Caine, leikari. 

Ayn Rand kynnir mjög 
athyglisverðar hugmyndir. Menn 
þurfa að endurmeta líf sitt og 

lífsgildi í ljósi þeirra. 

Angelina Jolie, leikkona.

Uppsprettan er 
eftirlætisbók mín. 

Christina Ricci, 
leikkona. 

Ayn Rand er einn vinsælasti 
skáldsagnahöfundur allra tíma, 
en alls hafa selst 30 milljónir 
eintaka af skáldsögum 
hennar um heim 
allan.

www.bokafelagid.is

Ayn Rand

Hrífandi ástarsaga með alvarlegum undirtón

AyAyA n Rand
Uppsprettan 



Efnisyfirlit

1

Kæru bókaunnendur

Íslenskar bókmenntir og bókmenning voru í  miðdepli 
stærstu bókakaupstefnu heims í Frankfurt am Main 

í október síðastliðnum. Fjallað var um íslenska bóka
markaðinn í öllum helstu fjölmiðlum Þýskalands og 
hinna þýskumælandi landa auk þess sem sérblöð um 
allan heim sem flytja fréttir af heimi bókaútgáfunnar 
sögðu frá einkennum hans og eðli. Eitt af því sem 
jafnan vekur mikla forvitni blaðamanna eru Bókatíðindi 
Félags íslenskra bókaútgefenda. Okkur finnst sjálfsagt 
og eðlilegt að allir útgefendur skrái bækur sínar í rit 
sem dreift er inn á hvert heimili. Ekki aðeins þeir 40 sem 
eru meðlimir í Félagi íslenskra bókaútgefenda, heldur 
að auki um 100 aðrir útgefendur. Þetta er hins vegar 
algerlega einstakt. Það þekkist hvergi á byggðu bóli að 
öll þjóðin, eða þá heil borg – ef íbúafjöldi Íslendinga er 
á við fjölda þeirra sem búa í Bielefeld, eins og Þjóðverjar 
eru gjarnir að segja þegar þeir vilja gera að gamni sínu 
– fái inn um lúguna heila vöruskrá sem segir frá því sem 
bókamarkaðurinn býður upp á. 

Bókaskrár Félags íslenskra bókaútgefenda hafa komið út 
frá því á síðasta áratug 19. aldar. Þær urðu árviss at burður 
þegar kom fram á 20. öld og frá 1983 hafa Bókatíðindi 
komið út í aðdraganda jóla í þeirri uppsetningu sem enn 
er við lýði, fyrst sem kálfar í dagblöðum, en frá lokum 
níunda áratugarins í núverandi broti. Um árabil hafa 
Bókatíðindi líka verið gefin út rafrænt á netinu. Þessi 
langa óslitna saga sýnir vel að íslenski bókamarkaðurinn 
stendur á traustum grunni og að rætur hans liggja djúpt. 

Okkur bókaútgefendum er tamt að horfa á fjölda skrán
inga í Bókatíðindi sem vísbendingu um hvernig mark
aðnum reiðir af. Segja má að fjöldi skráninga í Bókatíðindi 
sé væntingavísitala bókamarkaðarins. Fækki skráningum 
búast útgefendur við minni áhuga á bókum. Fjölgi 
skráningum er ljóst að full trú er á að góð bókajól séu 
í vændum.

Væntingavísitala bókaútgefenda stefnir upp á við og 
bendir til bjartari tíma. Skráningar í Bókatíðindi 2011 eru 
þær næstflestu í sögunni. Þær eru meira en helmingi 
fleiri en fyrir áratug síðan. Þegar nóg framboð er af 
góðum bókum aukast líka líkurnar á því að þjóðin finni 
eitthvað við sitt hæfi. Það stefnir allt í góð bókajól 2011.

Kristján B. Jónasson,  
formaður Félags íslenskra bókaútgefenda
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Barna- og unglingabækur 
««« ÍslenskarÍslenskarÍslenskar »»»

13 þrautir 
jólasveinanna
HuginnÞórGrétarsson
Myndskr.:CassandraCanady
Bráðskemmtileg þrauta og 
litabók þar sem íslensku jóla
sveinarnir koma við sögu auk 
Grýlu og Leppalúða.
18 bls.
Óðinsauga Útgáfa
ISBN 9789935904713
Leiðb.verð: 990 kr.

Adda kemur heim
JennaogHreiðar
Adda kemur heim eftir 
fjögurra ára dvöl í Bandaríkj
unum. Fjórða bókin í hinum 
sígilda bókaflokki um Öddu, 
fjölskyldu hennar og vini.
96 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651888

Af hverju gjósa fjöll?
Spurningar og svör af  
Vísindavefnum um eldgos
ÞorsteinnVilhjálmssonog
JónGunnarÞorsteinsson
Myndir:ÞórarinnMár
Baldursson
Af hverju gjósa fjöll? geymir 
40 spurningar og svör af 
Vísindavefnum um eld
gos. Öllum svörum fylgja 
skemmtilegar og skýrandi 
myndir og kort sýna helstu 
eldfjöll jarðar, flekaskil og ís
lensk eldfjöll. Svörin eru sett 
fram á einfaldan hátt en þó 
með vísindalegri nákvæmni 
og er bókin ætluð fróðleiks
fúsu fólki frá átta ára aldri. 
64 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332299

Agnar Smári – tilþrif í 
tónlistarskólanum
HallaÞórlaugÓskarsdóttir
Fjörleg saga um Agnar Smára 
og daginn örlagaríka þegar 
hann er sendur í tónlistar
skólann til að læra „almenni
lega“ tónlist. Hann lendir í 
ótrúlegum hremmingum en 
til allrar hamingju fara hlut
irnir betur en á horfist.
40 bls.
Salka
ISBN 9789935170071

Jólaföndrið
færðu í

Ég ætla að spara í ár!É laæ l ía !a pgÉg ætla að spara í ár!
®®

Jólaföndrið
færðu í
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Aldeilis gaman
- Saga fyrir káta krakka
HuginnÞórGrétarsson
Myndskr.:Kristina
Iovcheva-Kriss
Leikglöð kisa lendir í 
skemmtilegum ævintýrum.
18 bls.
Óðinsauga Útgáfa
ISBN 9789935904706
Leiðb.verð: 990 kr.

Auður og gamla tréð – 
Jógabók fyrir börn
evarúnÞorgeirsdóttir
Myndskr.:stella
sigurgeirsdóttir
Auður er sífellt að læra eitt
hvað nýtt. Dag einn kemst 
hún í kynni við ævafornt tré 
sem leiðir hana inn í heim 
náttúrunnar. Hér er ævin
týrið um Auði og jógaæfingar 
fyrir börn tengd saman með 
fallegum hætti.
40 bls.
Salka
ISBN 9789935170064

Bestu 
barnabrandararnir
Sprenghlægilegir og ferskir
Hér finnur þú fjölmarga 
sprenghlægilega brandara 
sem svo sannarlega létta 
mönnum lundina og gera 
tilveruna örlítið bærilegri. 
Bókin hentar fyrir hvaða aldur 
sem er – já líka langömmur 
og langafa.
80 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789979797999
Leiðb.verð: 1.190 kr. Kilja

Carpe Diem
eyrúnÝrTryggvadóttirog
KristjanaMaríaKristjánsdóttir
Að vera í 10. bekk er áskorun. 
Að eiga vonlausa foreldra 
sökkar feitt. Birna er ný í 
skólanum, hálfutanveltu og 
heimilislífið erfitt. En svo 
kynnist hún fyrirmyndarungl
ingnum Hallgrími og þau 

Skemmtilegir sagnadansar og  
lausavísur fyrir káta krakka sem  

Eva María Jónsdóttir valdi og  
Óskar Jónasson myndskreytti

 

Hlustum saman

Geisladiskur
fylGir

Þekkir þú  
íslensku húsdýrin?

Lestu um þau í spennandi og 
fallegri sögu eftir Bergljótu Arnalds
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laðast hvort að öðru … Þessi 
sláandi saga minnir á hve 
stutt er á milli gleði og sorgar. 
128 bls.
Salka
ISBN 9789935170019 Kilja

Dagbók Ólaf íu 
Arndísar
KristjanaFriðbjörnsdóttir
Myndir:Margrétlaxness
Bráðfyndin saga og sjálfstætt 
framhald verðlaunabókarinn
ar Flateyjarbréfin. Nú ákveða 
foreldrar Ólafíu Arndísar að 
setjast að á Dalvík. Þá er eins 
gott að Ólafía er byrjuð að 
skrifa dagbók sem hún getur 
treyst fyrir vandræðum sínum 
og háleynilegum áformum 
um flótta. Stórskemmtileg 
saga fyrir lesendur á aldr
inum 7–12 ára. 
144 bls.
FORLAGIð 
JPV útgáfa
ISBN 9789935112088

Dans vil ég heyra
Sagnadansar og lausavísur 
handa börnum
evaMaríaJónsdóttir
Myndir:ÓskarJónasson
Þjóðkvæði eru lífseigasta 
barnaefni Íslandssögunnar. 
Þau voru kveðin fyrir Snorra 
Sturluson og vini hans en 
gleðja ekki síður grislinga 21. 
aldarinnar með fegurð sinni 

og spennu, gamansemi og 
sorgum. Bókinni fylgir geisla
diskur með upptökum af 
kvæðunum úr fórum Stofn
unar Árna Magnússonar.
32 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332305

Eldum saman
Íslensk matreiðslubók  
handa krökkum
GuðmundurFinnbogason
Í þessari matreiðslubók ráða 
börnin ferðinni. Eldamennska 
er frábært tækifæri fyrir fjöl
skylduna til að vera saman – 
og elda saman. Skemmtileg 
matreiðslubók eftir heimilis
fræðikennarann í Laugarnes
skóla.
96 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651857 Kilja

Fyrir spekinga

Gersemar í
safnið!

Af hverju gjósa fjöll?  
geymir 40 spurningar og svör af  
Vísindavefnum. Bókin er skreytt  
fjörugum og skýrandi myndum.

Hinar geysivinsælu bækur Guðrúnar  
Helgadóttur, Jón Oddur og Jón Bjarni 

og Litlu greyin, eru nú loksins 
fáanlegar að nýju. fáanlegar að nýju. 

Í þessari óborganlegu bók segir 

frá uppátækjum Jóns Odds og 

Jóns Bjarna, tvíburanna sem eru 

löngu þjóðkunnir. Þeir lenda í 

fjölda ævintýra sem kitla hlátur-

taugar ungra sem eldri lesenda. 

Sagan um Jón Odd og Jón Bjarna var

frumraun Guðrúnar Helgadóttur 

á bókmenntasviðinu. Þetta er ein 

vinsælasta barnabók sem komið 

hefur út hér á landi og fyrir hana 

hlaut Guðrún Barnabókaverðlaun 

fræðsluráðs Reykjavíkur vorið 1975. Bókin hefur verið þýdd á fjölda 

tungumála og auk þess kvikmynduð. Guðrún hefur hlotið Norrænu 

barnabókaverðlaunin fyrir bækur sínar og hafa erlendir ritdómarar 

skipað henni á bekk með Astrid Lindgren, Torbjörn Egner og 

Anne-Cath. Westly.

Bók sem slegið hefur öll met!

Bók fyrir alla – krakka, konur og kalla!

ISBN 978-9979-2-0282-0
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Fangarnir í trénu
HarpaDísHákonardóttir
Myndskr.:ÞórirCelin
Sjálfstætt framhald af Galdra-
steininum sem kom út 2009. 
Nú lendir Erla í nýjum ævin
týrum í Álfheimum þar sem 
hún reynir að bjarga vinum 
sínum konungsbörnunum 
úr klóm svartdverga í álaga
skóginum. 
160 bls.
Salka
ISBN 9789935170156

Fiðlan sem vildi verða 
fræg
Haraldurs.Magnússon
Myndir:KarlJóhannJónsson
Boðskapur bókarinnar er 
sá að mikilvægt er að elta 
drauma sína og hafa trú á 
sjálfum sér.
22 bls.
Óðinsauga Útgáfa

ISBN 9789979999874
Leiðb.verð: 990 kr.

Fjörugt ímyndunarafl – 
á fjórum tungumálum
HuginnÞórGrétarsson
Myndskr.:AndreaCastellani
Í bókinni er hversdagsleik
inn kryddaður með fjörugu 
ímyndunarafli aðalpersón
unnar.

Dýr eru í miklu uppáhaldi 
og bregður fyrir á hinum 
ólíklegustu stöðum. Á sama 
tíma læra krakkar ný orð og 
jafnvel ný tungumál.
34 bls.
Óðinsauga Útgáfa
ISBN 9789935904744
Leiðb.verð: 2.980 kr.

Jón í na L e ósd ó t t ir

„Jónína er flinkur og fjölhæfur höfundur ...  
Unglingabækur hennar hafa verið vinsælar ... 

þessi nýjasta viðbót ... hefur alla burði til  
að fá jafn góðar viðtökur.“

a L þ / MorgunbLaðið

„Bókin tekur á vandmeðförnu efni, geðsjúk- 
dómum ungs fólks, og það er vel gert.“

þ H s / FréttabLaðið

UPP Á LÍF OG DAUÐA



Ný og æsispennandi saga eftir Ragnheiði Gestsdóttur, einn 

fremsta barna- og unglingabókahöfund þjóðarinnar en verk 

hennar koma út víða um lönd. Þrettán ára stúlka flýr úr lokaðri 

og ofverndaðri veröld út í harðan veruleikann þar sem nýr 

heimur bíður hennar og kynngimögnuð atburðarás fer af stað. 

FLÓTTI OG UPPGJÖR
D
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Margverðlaunuð heima og erlendis!
 

Hlaut Norrænu

barnabókaverðlaunin árið 2005
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Flugan sem stöðvaði 
stríðið
BryndísBjörgvinsdóttir
Myndskr.:ÞórarinnMár
Baldursson
Kolkex, Hermann Súkker og 
Flugan eru ósköp venjulegar 
húsflugur sem fáir taka eftir 
og gera sjaldnast neitt merki
legt. Þar til daginn sem raf
magnsflugnaspaðinn kemur 
inn á heimilið og þær ákveða 
að flýja. Þetta er óvenjuleg 
saga, bráðfyndin og alvarleg í 
senn, um flugur, fólk og stríð, 
sem valin var úr fjölda hand
rita sem kepptu um Íslensku 
barnabókaverðlaunin 2011.
108 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221456

Forsetinn, prinsessan 
og höllin sem svaf
GerðurKristný
Myndir:HalldórBaldursson

Forsetinn ætlar til útlanda! 
Það á að krýna ný konungs
hjón og prinsessan, vinkona 
hans, bauð honum í veisluna. 
En í höllinni er eitthvað dular
fullt á seyði. Þetta er þriðja 
bók Gerðar Kristnýjar um 
fjörugar persónur sem notið 
hafa mikilla vinsælda bæði 
í bókum og á sviði Þjóðleik
hússins. 
80 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332404

Gátur og meiri gátur
samant.:eggertÍsólfsson
Gátubók þessi hefur að 
geyma 600 gátur fyrir fólk 
á öllum aldri. Gáturnar eru 
bæði langar og stuttar og 
léttar og þungar. Margar gát
urnar hafa ekki birst áður en 
einnig eru inn á milli gamlar 
þjóðlegar gátur. Gátur og
meiri gátur er bók fyrir alla 
fjölskylduna því enginn er 
of ungur eða of gamall til að 
spreyta sig á góðri gátu.
160 bls.
Steinegg ehf.
ISBN 9789935421173
Leiðb.verð: 1.990 kr.

Magnaðir markverðir‚ voldugir  
varnarnaglar‚ klókir kantmenn‚  

fljótir framherjar og  
makalaus mörk!

Stórskemmtileg saga fyrir stráka og 
stelpur eftir Gunnar Helgason

Stórskemmtileg saga fyrir stráka og 

Magnaðir markverðir‚ voldugir 
varnarnaglar‚ klókir kantmenn‚ 

fljótir framherjar og 
makalaus mörk!



RöskvaRöskva er hörkuspennandi
unglingabók eftir Kolbrúnu
Aðalsteinsdóttur.
Fyrri bækur hennar hafa
allar notið mikilla vinsælda.

Gátur og meiri gátur
Gátubók þessi hefur að geyma
600 gátur fyrir fólk á öllum aldri.
Gáturnar eru bæði langar og
stuttar og léttar og þungar.
Margar  gáturnar hafa ekki birst
áður en einnig eru inn á milli
gamlar þjóðlegar gátur.
Gátur og meiri gátur er bók fyrir
alla fjölskylduna því enginn er
of ungur eða of gamall til að
spreyta sig á góðri gátu. 

Röskva er komin á unglingsárin, alin upp af
móður sinni og ömmu í Vogum. Hluti af upp-
vexti Röskvu er að hún er öðruvísi en aðrir.
Hún hefur lengi vitað að eitthvað er dularfullt
við líf hennar, þótt mamma hennar hafi aldrei
viljað tala um það. En spennan stigmagnast
þegar Jónsmessan nálgast, 24. júní 2011.
Selena og Þjálfi, hálfbróðir Röskvu, úr huldu-
heimum, reyna að ná henni til að útrýma
henni. Hér segir frá magnaða garðinum, þar
sem hún fær dularfulla armbandið og fyrsta
kossinn frá Janusi. Síðan tekur við ævintýra-
legur flótti úr Vogunum, um Álfaborg á leið til
Hellna á Snæfellsnesi.

STEINEGG
www.steinegg.is

STEINEGG
www.steinegg.is

Auglysingheil  10/19/11  8:55 AM  Page 1
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Gegnum glervegginn
ragnheiðurGestsdóttir
Þrettán ára stúlka flýr úr lok
aðri og ofverndaðri veröld út 
í harðan veruleikann þar sem 
nýr heimur bíður hennar og 
kynngimögnuð atburðarás 
fer af stað. Hún leggur á 
flótta undan harðskeyttum 
yfirvöldum, kynnist fólki sem 
hefur neyðst til að leita í felur 
en ákveður svo að freista inn
göngu í Borgina þar sem fólk 
lifir í miklum vellystingum. 
En þá kemur ýmislegt óvænt 
í ljós … Ragnheiður Gests
dóttir hefur hlotið Norrænu 
barnabókaverðlaunin.
270 bls.
Veröld
ISBN 9789935440006
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Geiturnar þrjár
JensÍvarJóhönnuson
Albertsson
Myndskr.:elvarIngiHelgason

Geiturnar þrjár er norsk 
þjóðsaga sem hér er komin 
í glænýjan og alíslenskan 
búning. Þetta er fyrsta bókin 
um ævintýri geitanna og 
tröllsins.

Jens Ívar, uppeldis
fræðingur, ritaði textann og 
Elvar Ingi, grafískur hönn
uður, glæddi söguna lífi með 
 fallegum teikningum.
20 bls.
3 Geitur ehf
ISBN 9789979720027
Leiðb.verð: 1.490 kr. Kilja

Glingló, Dabbi og Rex 
– Hopp og hí í 
Hólminum
Grallarasögur 5
selmaHrönnMaríudóttir
Myndskr.:BrynhildurJenný
Bjarnadóttir
Glæný og litrík bók um 
grallarana vinsælu; Glingló, 
Dabba og Rex. Hér heim
sækja þau Stykkishólm. Þau 
fara m.a. í ævintýrasiglingu 
og hitta haförn, skoða óska
fjall, fara á hákarlaslóðir 
og lenda í skemmtilegum 
ævintýrum. Rammíslenskt 
efni fyrir börn á leikskólaaldri 
og yngsta stigi grunnskóla. 
Nánari upplýsingar, tákn
málsútgáfu og vinnubækur 
má finna á www.grallarar.is 
16 bls.
Tónaflóð
ISBN 9789979976042
Leiðb.verð: 1.190 kr. Kilja

Glósubók Ævars 
vísindamanns
ÆvarÞórBenediktsson
Í glósubók Ævars vísinda
manns eru merkilegustu 
tilraunir hans með leiðbein
ingum og alls konar spenn
andi vísindaupplýsingar. Hér 
má líka fræðast um furðuleg 
fyrirbæri eins og geimverur 
og drauga og uppfinningar! 
Frábær bók fyrir alla sem hafa 
gaman af grúski!
132 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416681

Góðir siðir
Heilræðavísur fyrir börn  
á öllum aldri
Péturstefánsson
Myndir:BaldurJóhannsson
Góðir siðir er vísnabók með 
uppeldislegt gildi fyrir börn 
á öllum aldri. Hún tekur á 
einelti, hjálpsemi, góðvild, 
vinskap og virðingu. Í bókinni 

eru margar heilræðavísur 
sem eiga erindi til allra barna.
34 bls.
Óðinsauga Útgáfa
ISBN 9789935904720
Leiðb.verð: 1.990 kr. Kilja

Gæsahúð 16
Skólinn brennur
HelgiJónsson
Spennan stigmagnast – eins 
og hitinn. Funheitt framhald 
af Gæsahúð 15 – Logandivíti.

Hér verða til nýjar hetjur.
90 bls.
Tindur
ISBN 9789979653646
Leiðb.verð: 1.990 kr. Kilja

Gæsahúð 17
Tinna og draugarnir
HelgiJónsson
Tinna býr með mömmu sinni 
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í Breiðholtinu. Hún á engan 
pabba og Marta mamma 
hennar vill ekki ræða það 
mál. Kvöld eitt birtast tveir 
stórundarlegir menn í hvítum 
klæðum í stofunni heima hjá 
Tinnu. Hvað vilja þeir?
96 bls.
Tindur
ISBN 9789979653653
Leiðb.verð: 1.990 kr. Kilja

Gæsahúð eldri
Vísindamaðurinn
HelgiJónsson
Þessi Gæsahúð er algjörlega 
klikkuð! Eins og vísindamað
urinn sem bókin fjallar um! 
Ekki lesa þessa bók ef þú þolir 
ekki spennu.
120 bls.
Tindur
ISBN 9789979653660
Leiðb.verð: 2.290 kr. Kilja

H.D.
Alvad
Ziggi er 22 ára líffræðinemi 
í ástarsorg. Til að hressa 
hann við gefur mamma hans 
honum miða á sólarströnd í 
Tyrklandi. Þar kynnist Ziggi 
forkunnarfríðri ungri stúlku 
sem leiðir hann í æsispenn
andi ævintýri. Ævintýrið fylgir 
honum síðan heim til Íslands 
og virðist ekki ætla að sleppa 
á honum takinu.
90 bls.

Bókaútgáfan Völur
ISBN 9789979709831
Leiðb.verð: 1.799 kr.

Hafmeyjan á 
Laugarvatni
sigurveigGunnarsdóttir
Skemmtileg og spennandi 
barna og unglingabók eftir 
17 ára stúlku frá Húsavík. 
 Vinkonurnar Lára og María 
sjá hafmeyju sem biður þær 
um hjálp til að breytast í 
manneskju.
110 bls.
Tindur
ISBN 9789979653431
Leiðb.verð: 2.990 kr.

Leyndarmál,  
huldufólk og hasar!  

Þrælspennandi 
ævintýrasaga eftir  

Kristínu Helgu  
Gunnarsdóttur

Ríólítreglan
Háskalegur Huldutryllir

Kristínu Helgu Kristínu Helgu 
GunnarsdótturGunnarsdóttur
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Hávamál
Þórarinneldjárn
Myndir:Kristínragna
Gunnarsdóttir
Gestaþáttur Hávamála 
geymir eldforna speki 
sem fylgt hefur norrænum 
mönnum öldum saman. Hér 
enduryrkir Þórarinn Eldjárn 
lífseig spakmæli Óðins við 
fjörugar myndir Kristínar 
Rögnu Gunnarsdóttur í stór
glæsilegri bók sem hentar 
allri fjölskyldunni.
64 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332152

Hulduheimar
HildurKristínÓlafsdóttir
Hulduheimar er fyrsta bókin 
af fimm í flokki spennandi 
ævintýrabóka fyrir börn og 
unglinga á öllum aldri.

Bækurnar fjalla um ævin
týri þrettán drekakríla sem 
reyna að finna lausn á dular
fullum veikindum móður 
sinnar, veikindum sem 

læknar Hulduheima virðast 
ekki geta fundið lækningu 
við. Krílin taka til sinna ráða 
ásamt mennsku vinkonu 
sinni, Kötu. Þau eru ákveðin 
í að finna leið til að bjarga 
móður sinni og leggja af stað 
í ferðalag sem leiðir þau í alls
kyns hættur.

Eru krílin nógu sterk til að 
takast á við þær hættur sem 
mæta þeim?

Eru þau tilbúin að láta 
af hendi það sem beðið er 
um fyrir líf og heilsu móður 
þeirra?

Hvað þarf að borða til að 
prumpa bleiku glimmeri?
304 bls.
Bergvík ehf
ISBN 5 690776017149 Kilja

Íslensku húsdýrin 
og Trölli
BergljótArnalds
Myndir:JónHámundur
Marinósson
Lítill tröllastrákur villist úr 
hellinum sínum og ratar ekki 

heim. Honum dettur í hug að 
biðja dýrin að hjálpa sér og 
þau reynast hafa ráð undir 
rifi hverju. Hér kynnir Bergljót 
Arnalds íslensku húsdýrin og 
helstu einkenni þeirra með 
spennandi sögu fyrir lesend
ur frá tveggja ára aldri.
32 bls.
FORLAGIð 
JPV útgáfa
ISBN 9789935112200

Játningar 
mjólkurfernuskálds
ArndísÞórarinsdóttir
Það skiptir öllu máli að koma 
vel fyrir við fyrstu kynni. Þetta 
veit Halla vel! Þess vegna 
vandar hún fatavalið fyrsta 
daginn í nýja skólanum. 
Verst að kjaftasagan kom 
á undan henni í skólann! 
Játningar mjólkurfernuskálds 
er drepfyndin saga um fyrir
myndarungling á villigötum, 
bleikklæddar kennarasleikjur 
og svarthærða gothara, sæta 
nörda og allar spurningarnar 
sem er svo erfitt að svara. 
240 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332350

Jói Kassi og bófarnir
Konráðsigurðsson
Myndskr.:ÞórirKarlCelin
Við fylgjumst áfram með æv
intýrum Jóa Kassa en í þess
ari bók kynnist hann nýjum 
hlutum í nýju umhverfi. Eina 
nóttina kemst hann í hann 
krappan þegar fingralangir 
bófar ræna honum og flýja 
með hann út í sveit. Þetta er 
önnur bókin um Jóa Kassa 
og ævintýri hans sem Konráð 
Sigurðsson og Þórir Karl Celin 
vinna saman. Spennandi og 
öðruvísi saga fyrir börn á 
öllum aldri.
24 bls.
Konráð Sigurðsson
ISBN 9789979720287
Leiðb.verð: 1.990 kr.

Jói Kassi og vélarnar
Konráðsigurðsson
Myndskr.:ÞórirKarlCelin
Við fylgjumst með örlögum 
Jóa, frá því hann er lítið fræ 
og þar til hann verður tré. 
Dag einn birtast risastórar 
vélar sem setja hann og 
vini hans á hólnum í mikla 
hættu. Þetta er fyrsta bókin 
um ævintýri Jóa og jafn
framt fyrsta bókin sem 
Konráð Sigurðsson skrifar. 
Fallega myndskreytt af Þórir 



SAMSTAÐAN
MEÐ HEIMINN Í VASANUM EFTIR MARGRÉTI ÖRNÓLFSDÓTTUR

Ari er auðmannssonur sem á allt sem hugurinn 
girnist – nema vini. Katla frænka hans er 
staðráðin í að breyta heiminum en Jinghua 
hugsar um það eitt að sleppa úr þrældómnum í 
leikfangaverksmiðjunni.
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ÍK hugsar um það eitt að sleppa úr þrældómnum í 
leikfangaverksmiðjunni.

„Það er alltaf jafn ánægju-

legt að lesa góðar barna- og 

unglingabækur, bækur sem hefur 

verið vandað til í einu og öllu.”

KRISTÍN HEIÐA KRISTINSDÓTTIR, 

MORGUNBLAÐIÐ, UM AÞENU

– HVAÐ ER MÁLIÐ MEÐ HAÍTÍ? 

SEM ÖLLU GETUR BREYTT!

Æsispennandi
unglingabók!

„Fjörlega skrifuð, nútíma-

leg saga um smáa atburði 

og stórar tilfinningar.“

ARNDÍS ÞÓRARINSDÓTTIR, 

FRÉTTABLAÐIÐ, UM AÞENU
– HVAÐ ER MÁLIÐ MEÐ HAÍTÍ? 

MARGRÉT ÖRNÓLFSDÓTTIR
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Karl Celin. Umhverfisvæn og 
skemmtileg saga fyrir börn á 
öllum aldri. 
24 bls.
Konráð Sigurðsson
ISBN 9789979707882
Leiðb.verð: 1.990 kr.

Katla og Ketill koma á 
óvart
Kaffistofansippóra
Hvernig læra börn af Jesú?

Auðvitað getur enginn 
nema Jesús mettað 5000 
manns á fimm brauðum og 
tveimur fiskum! En börn geta 
lært að deila nestinu sínu 
með öðrum sem ekkert hafa. 
Þau geta líka lært að fyrir
gefa öðrum. Hér læra börn 
að spyrja: Hvað myndi Jesús 
gera?
24 bls.
Skálholtsútgáfan
ISBN 9789979792871
Leiðb.verð: 1.980 kr.

Keli minn sem hvarf
sönn saga
IngibjörgKr.Ferdinandsdóttir
Milli Hafsteins og Kela var 
einstök vinátta drengs og 

kattar. En þegar Hafsteinn er 
níu ára hverfur kötturinn og 
drengurinn þarf að takast á 
við nýjar og óþekktar tilfinn
ingar. Um leið uppgötvar 
hann vonina – og finnur 
hetjuna í sjálfum sér. Yndisleg 
og einlæg saga í anda Astrid 
Lindgren um vináttu, sorg og 
gleði.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416704

Komdu, höldum veislu!
BjörkBjarkadóttir
Komdu,höldumveislu! er bók 
sem gaman er að lesa með 
ungum börnum. Um leið 
og þið hjálpið dýrunum að 
undirbúa fjöruga vorveislu 
þjálfar barnið málskilning 
sinn, stækkar orðaforðann og 
skemmtir sér konunglega.
32 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332169

Sprellfjörug  
unglingasaga! 
Hvað myndir þú gera  
ef allir í bekknum héldu að  
þú værir dópsali?

Stórskemmtileg grallarasaga  
eftir Kristjönu Friðbjörnsdóttur

Líf Ólafíu Arndísar er ónýtt! Fjöl- 
skyldan er flutt til Dalvíkur. Eins gott 
að hún á dagbók  
sem hún getur  
treyst fyrir  
vandræðum  
sínum.
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Krakka-Óðsmál in 
fornu
40 kálfaskræður
GuðrúnKristínMagnúsdóttir
Styrktar af Þróunarsjóði 
náms gagna. Vitundarvísindi 
for feðranna.
Freyjukettir, Norræn 
menning

Dreifing: Amazon.co.uk, 
leit: Óðsmál / odsmal ; leit: 
freyjukettir
ISBN 9789935409423/430 
/447/454/461/478/485 
/492/508/515/522/539 
/546/553/560/577/584 
/591/607/614/621/638 
/645/652/669/676/683 
/690/706/713/720/737 
/744/751/768/775/782 
/799/805/812
Leiðb.verð: 400 kr. hver bók

Krossgátugeitungurinn
ÁrniÁrnason
Myndskr.:HalldórBaldursson
Geitungurinn er saminn með 
það að markmiði að gera 
lestrarnám og lestrarþjálfun 
barna að skemmtilegu við
fangsefni. Krossgátugeit-
ungurinn er saminn í þessum 
anda og hæfir börnum sem 
farin eru að lesa og skrifa og 

hafa gaman af glímunni við 
stafi og orð.
24 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672937

Kýrin sem kunni ekki 
að baula og kettlingur-
inn sem vildi ekki 
mjálma
HuginnÞórGrétarsson
Myndskr.:sebastianJaster
Hvernig er nú komið fyrir 
grey dýrunum á sveitabæn
um, þegar beljan getur ekki 
baulað og kettlingurinn Þór 
fæst ekki til þess að mjálma? 
Hvað svo þegar beljan 
hneggjar og kisan geltir? Eiga 
dýrin að gera það sem aðrir 
ætlast til af þeim eða bara 
vera þau sjálf? Er kannski allt 

Sigrú n El djá r n

Hvað er á seyði 
       í safninu?

Ríkulega myndskreytt og spennandi 
saga eftir Sigrúnu Eldjárn, einn  
vinsælasta barnabókahöfund okkar 

Frábær bók fyrir  
krakka á aldrinum 8–12 ára
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í lagi að beljan bauli, gauli og 
rauli jafnvel vísur?
54 bls.
Óðinsauga Útgáfa
ISBN 9789935904737
Leiðb.verð: 2.980 kr.

Litla ljúfa Skrímsla
HuginnÞórGrétarsson
Myndskr.:AgungWulandana
Litla ljúfa Skrímsla er barna
bók sem fjallar um ólæti og 
uppeldi í senn. Samskipti 
föður við litla prakkarann á 
heimilinu. Uppátækjasama 
stelpan tekur upp á ýmsu 
skrautlegu en samt þykir 
pabba hún alltaf vera það 
allra dásamlegasta í heim
inum.
46 bls.
Óðinsauga Útgáfa
ISBN 9789979999843
Leiðb.verð: 2.980 kr.

Maggi mús
Maggi mús fer í flugvél
Maggi mús fer í lautarferð
Maggi mús fer í leikskólann
Maggi mús fer í sumarfrí
Maggi mús heldur jól
BergvinOddsson
Myndskr.:sólHilmarsdóttir
Barnabækurnar um Magga 
mús eru stórskemmtilegar 
og gerðar fyrir yngstu lesend
urna. Maggi mús bregður á 
leik og lendir í ýmsum ævin
týrum með vinum sínum.

Bækurnar um Magga mús 
eru hugarfóstur Bergvins 
Oddssonar og fallega mynd
skreyttar af Sól Hilmarsdótt ur.
20 bls.
KSF útgáfa
ISBN 9789935905819/33/
40/57/26
Leiðb.verð: 550 kr. hver bók

Með heiminn 
í vasanum
MargrétÖrnólfsdóttir
Ari er auðmannssonur sem 
á allt sem hugurinn girnist – 
nema vini. Katla frænka hans 
er staðráðin í að breyta heim
inum en Jinghua hugsar um 
það eitt að sleppa úr þræl
dómnum í leikfangaverk
smiðjunni. 

Ný bók eftir verðlaunahöf
undinn Margréti Örnólfs
dóttur. 
316 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423511
Leiðb.verð: 3.980 kr.

Náttúrugripasafnið
sigrúneldjárn
Í rykfallinni verslun í New 
York fær Rúnar dularfullan 
pakka sem hann er beðinn 
að fara með heim til Íslands. 
Á sama tíma fá vinir hans 
skrýtna sendingu úr fjarlægri 

heimsálfu. Heima í Ásgarði 
er verið að undirbúa opnun 
náttúrugripasafns en það 
vantar eitthvað spennandi 
á sýninguna. Eitthvað alveg 
einstakt! Ríkulega mynd
skreytt saga sem smellpassar 
fyrir lesendur frá átta ára 
aldri.
204 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332121

Óskabarn
Bókin um Jón Sigurðsson
BrynhildurÞórarinsdóttir
Myndir:sigurjónJóhannsson
Hér segir frá ævintýralegri 
ævi sjálfstæðishetjunnar Jóns 
Sigurðssonar fyrir lesendur 
frá níu ára aldri. Þetta er litrík 
saga um sveitastrák í Arnar
firði, búðarsvein í Reykjavík, 
stúdent og stjórnmálamann 
í Kaupmannahöfn og margt 
margt fleira. Brynhildur 
Þórarinsdóttir hefur hlotið 
fjölmargar viðurkenningar 
fyrir bækur sínar, meðal 
annars Norrænu barnabóka
verðlaunin. 
69 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332220
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Prakkarasögur
ÆvarGuðmundsson
Myndskr.:Gunnarsnæland
Í bókinni kynnumst við litlum 
prakkara og lífi hans fyrir 
meira en hálfri öld, þegar 
engar tölvur voru til og börn 
léku sér utandyra við mikið 
frelsi. Í þá daga urðu börn að 
skapa sína leiki sjálf og þá var 
margt brallað. Kynnist Ævari 
og vinum hans og ótrúlegum 
uppátækjum þeirra. Bókin er 
ætluð börnum 712 ára en er 
einnig tilvalin fyrir foreldra 
og ömmur og afa að lesa fyrir 
barnabörnin.
28 bls.
Krydd í tilveruna ehf.
ISBN 9789979997177

Ásthildur Bj. Snorradóttir
Bjarni Þór Bjarnason myndskreytti

Rafael 
Engillinn sem valdi að 
koma til jarðarinnar
ÁsthildurBj.snorradóttir
Myndskr.:BjarniÞór
Bjarnason
Rafael er falleg saga um engil 
sem leið illa þegar hann sá 
þjáningar barnanna sem búa 
á jörðinni. Hlutverk Rafaels er 
að takast á við ótta, einmana
leika, öfund, einelti og náms
örðugleika. Þessi bók hentar 
börnum á öllum aldri. Hún 
hjálpar börnum að takast 
á við erfiðar tilfinningar og 

ýtir undir góða félagsfærni. 
Límmiðaörk fylgir hverri bók
71 bls.
Talstúdíó Ásthildar
ISBN 9789979709985
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Rikka og töfrahringur-
inn í Japan
HendrikkaWaage
Myndskr.:IngaMaría
Brynjarsdóttir
Rikka á töfrahring og með 
hans hjálp ferðast hún um 
Japan með vini sínum. Þar 
lenda þau í óvæntum ævin
týrum og ferðast um spenn
andi staði. Þetta er þriðja bók 
Hendrikku um káta ferða
langinn Rikku.
40 bls.
Salka
ISBN 9789935170194

Ríólítreglan
KristínHelgaGunnarsdóttir
Starfsmaður félagsmið

Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf.indd   2

Halldór Baldursson myndskreytti

sniðug og spriklandi skemmtileg saga  

eftir Gerði kristnýju um forsetann  

á Bessastöðum og prinsessuna  

vinkonu hans. nú berst fjörið  

til noregs!
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stöðvar hverfur sporlaust 
þegar hann skipuleggur vor
ferð inn í Landmannalaugar. 
Heima fyrir glíma Nói og 
fjölskylda við reiða huldu
menn og leyndarmálin sam
eina félaga Ríólítreglunnar. 
Ríólítreglan er háskalegur 
huldutryllir sem æðir með 
lesandann niður til Kólumbíu, 
vestur á firði, um rústir huldu
byggða og í fótspor ribb
aldans Torfa sterka inn Jökul
gil. Þar standa hulduverur 
vörð um dali og fjallasali og 
kalla menn í björgin. Bækur 
Kristínar Helgu njóta mikilla 
vinsælda, ekki síst þær sem 
sækja efnivið sinn í íslenskar 
þjóðsögur sem hún fléttar 
listlega inn í spennandi sam
tímasögu. 
230 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332480

Rökkurhæðir
Rústirnar
BirgittaelínHassell
Við fyrstu sýn eru Rökkur
hæðir eins og hvert annað 

úthverfi. Þegar betur er að 
gáð kemur í ljós að svo er ekki 
því þar er ýmislegt ótrúlegt á 
seyði.

Dag einn hittir Anna Þóra 
undarlega stelpu sem býðst 
til að sjá um heimanámið 
gegn einföldum samningi. 
Þegar hræðilegir atburðir fara 
að gerast er hún viss um að 
stelpan eigi sök á þeim. En þá 
er orðið of seint að hætta við.
121 bls.
Bókabeitan ehf.
ISBN 9789935906106
Leiðb.verð: 3.290 kr.

Rökkurhæðir
Óttulundur
MartaHlínMagnadóttir
Við fyrstu sýn eru Rökkur
hæðir eins og hvert annað 
úthverfi. Þegar betur er að 
gáð kemur í ljós að svo er ekki 
því þar er ýmislegt ótrúlegt á 
seyði.

Vigdís býr hjá ömmu sinni 
í Óttulundi þar sem hún 
á sitt annað heimili. Núna 
finnst henni hún ekki alveg 
velkomin þar, það er eins og 
eitthvað í húsinu vilji henni 

illt. Í fyrsta skipti á ævinni er 
hún virkilega hrædd.
111 bls.
Bókabeitan ehf.
ISBN 9789935906113
Leiðb.verð: 3.290 kr.

Röskva
KolbrúnAðalsteinsdóttir
Röskva er komin á unglings
árin, alin upp af móður sinni 
og ömmu í Vogum. Hluti af 
uppvexti Röskvu er að hún 
er öðruvísi en aðrir. Hún 
hefur lengi vitað að eitthvað 
er dularfullt við líf hennar, 
þótt mamma hennar hafi 
aldrei viljað tala um það. En 
spennan stigmagnast þegar 
Jónsmessan nálgast, 24. 
júní 2011. Selena og Þjálfi, 
hálfbróðir Röskvu, úr huldu
heimum, reyna að ná henni til 
að útrýma henni. Hér segir frá 
magnaða garðinum, þar sem 
hún fær dularfulla armbandið 
og fyrsta kossinn frá Janusi. 
Síðan tekur við ævintýralegur 
flótti úr Vogunum, um Álfa
borg á leið til Hellna á Snæ
fellsnesi. Röskva er hörku
spennandi unglingasaga.

176 bls.
Steinegg ehf.
ISBN 9789935421180
Leiðb.verð: 2.990 kr.

Saga úr síldarfirði
ÖrlygurKristfinnsson
Saga úr síldarfirði segir frá 
Sigga sem 12 ára gamall 
flyst ásamt fjölskyldu sinni til 
Siglufjarðar í upphafi síðustu 
aldar. Þar bíður ný framtíð 
þeirra sem áður sáu ekki aðra 
leið út úr ógöngum og sárri 
fátækt en að flytja til Vestur
heims. Örlygur Kristfinnsson, 
safnstjóri Síldarminjasafnsins, 
segir í þessari bók sögu sem 
kemur okkur við og mynd
skreytir hana af miklu list
fengi.
52 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432223

Sjandri og úfurinn
Myndir:Guðmundursverrir
ÞórogAndrésAndrésson
Sjandri er líflegur fimm ára 
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strákur sem sér torkennilega 
totu í hálsinum á sér.

Hann er fróðleiksfús og 
linnir ekki látum fyrr en hann 
hefur fengið upplýsingar um 
hvað þetta er og hvað það er 
að gera þarna. 
29 bls.
Urður bókafélag
ISBN 9789979993162
Leiðb.verð: 899 kr. Kilja

Sjónhverfingar 
og blekkingar
Heilabrot og blekkingar
ÁsdísÍvarsdóttir
Nú reynir á athyglisgáfuna. 
Ekki er allt sem sýnist og því 
þarf að velta þrautunum vel 
fyrir sér. Læturðu blekkjast?
80 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789935435019
Leiðb.verð: 1.190 kr. Kilja

Skemmtibók Sveppa
sverrirÞórsverrisson
Hér hefur Sveppi tekið 
saman alla uppáhaldsleikina 
sína, hugmyndir að alls kyns 
tómstundum og dægradvöl, 
brandara og brellur, fyndnar 
örsögur, gómsætar, einfaldar 
uppskriftir, þrautir og ýmiss 
konar heilafóður. Þessi bók 
fær alla krakka til að víkja frá 
tölvunum og fara að leika 
sér. Þetta er bók stútfull af 
alls kyns skemmtilegheitum 

fyrir fjöruga krakka á öllum 
aldri.
112 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426123

Spurningabókin 2011
Hvert er hraðskreiðasta 
spendýr jarðar?
GuðjónIngieiríksson
Hvernig er líkaminn á Hulk á 
litinn? Hver fór með hlutverk 
Buddu Holly í samnefndum 
söngleik hér á landi? Hvaða 
dýrategund í Afríku veldur 
fleiri dauðsföllum en nokkurt 
annað dýr í þeirri álfu? Þetta 
og margt fleira í þessari bráð
skemmtilegu bók sem ætti 
að vera til á hverju einasta 
heimili.
80 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789979797845
Leiðb.verð: 1.190 kr. Kilja

Vits er þörf

Þórarinn Eldjárn enduryrkir lífseig  

spakmæli Óðins við fjörugar myndir  

Kristínar Rögnu Gunnarsdóttur í  

stórglæsilegri bók sem hentar  

allri fjölskyldunni
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Stelpur A-Ö
Upplýsingabrunnur fyrir 
forvitnar stelpur
KristínTómasdóttir
Hvaða spurningar brenna 
á vörum íslenskra stelpna? 
Þegar Kristín og Þóra Tómas
dætur kynntu í fyrra metsölu
bók sína Stelpur! í skólum og 
félagsmiðstöðvum söfnuðu 
þær spurningum sem stelpur 
leituðu svara við. Í bókinni 
Stelpur A-Ö er að finna svör 
við öllum þessum spurning
um um allt milli himins og 
jarðar. Ómissandi bók fyrir 
allar stelpur!
342 bls.
Veröld
ISBN 9789935440044
Leiðb.verð: 4.990 kr.

Stóra Disney köku- 
og brauðbókin
Þessi bók hefur að geyma 
90 spennandi og gómsætar 
uppskriftir fyrir upprenn

andi bakara. Hér er að finna 
einfaldar uppskriftir að hollu 
matarbrauði, bragðgóðum 
brauðréttum, ljúffengum 
múffum, klassískum kökum 
og litríkum tertum.
193 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130228
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Þankaganga 2 – Myslobieg 2
Súsanna í Póllandi – 
Zuzanna w Polsce
ValaÞórsdóttir
Myndskr.:AgnieszkaNowak
Súsanna og fjölskylda hennar 
fara til Póllands í fyrsta sinn 
síðan þau fluttu til  Íslands. 
Sumarleyfið í Gdansk er fer
lega skemmtilegt og Súsanna 
uppgötvar margt um sjálfa 
sig, fjölskyldu sína og hitt 
landið sitt, Pólland. Bókin, 
sem er bæði á íslensku og 
pólsku, er sjálfstætt framhald 
af verðalaunabókinni Þanka-
ganga – Myslobieg sem er á 
heiðurslista alþjóðasamtaka 
IBBY 2012.
125 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672890 Kilja

Söngur Guðsfuglsins
ÍsakHarðarson
Myndskr.:HelgiÞorgils
Friðjónsson
Ísak Harðarson segir hér, af 
sinni alkunnu stílfimi, hríf

andi ævin týri sem á erindi til 
barna á öllum aldri. Söngur
Guðsfuglsins er fyrsta barna
bók Ísaks, sem var tilnefndur 
til Bókmenntaverðlauna 
Norður landaráðs 2011. Helgi 
Þorgils Friðjónsson mynd
skreytir bókina.
52 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432308

Tröllkarlinn Búri 
og töfraskikkjan
ÞorbjörgliljaJónsdóttir
Myndskr.:Auðureysteinsdóttir
Saga af tröllkarlinum Búra 
sem leggur upp í hættuför í 
leit að töfraskikkju sem ver 
tröll fyrir geislum sólarinnar.

Tröllkarlinn Búri og töfra-
skikkjan er fyrsta bók Þor
bjargar Lilju.
22 bls.
Trix Útgáfa
ISBN 9789979998785
Leiðb.verð: 1.190 kr.

Undur og örlög
ÁslaugÝrHjartardótti
Sagan fylgir Töru í ævintýra
legu ferðalagi frá Facebook 
og hversdagsleikanum um 
heima þar sem hún þarf að 
berjast upp á líf og dauða 
fyrir framtíð konungdæmis í 
álfheimum. Ævintýraheima 
þar sem undur gerast og 
óvænt örlög mæta persón
unum. 
132 bls.
Bókaútgáfan Draumórar
ISBN 9789979720416 Kilja

Upp á líf og dauða
Jónínaleósdóttir
Eftir hópvinnu heima hjá 
Hrönn verður eftir blað með 
dapurlegu ljóði. Hún ákveður 
að finna höfundinn og koma 
honum til hjálpar en það er 
hægara sagt en gert. Ungl

Undur  
og örlög

Áslaug Ýr Hjartardóttir



Hvaða spurningar brenna á vörum íslenskra stelpna? 
Þegar Kristín og Þóra Tómasdætur kynntu í fyrra 
metsölubók sína Stelpur! í skólum og félagsmið- 
stöðvum söfnuðu þær spurningum sem stelpur leituðu 
svara við. Í bókinni Stelpur A-Ö er að finna svör við 
öllum þessum spurningum um allt milli himins og 
jarðar. Ómissandi bók fyrir allar stelpur!

BÓK FYRIR
ALLAR STELPUR!
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Ástin, útlitið,

vinkonur, peningar, áhugam
ál,

fjölskyldan og allt hitt líka

„Dásamlegarspurningar frá íslenskumstelpum sem svarað erá fallegan ogheiðarlegan hátt.“ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR,LEIKKONA.

 „Meinholl lesning

fyrir stelpur á öllum aldri,

hispurslaus og einlæg.“

SIGRÍÐUR THORLACIUS,

SÖNGKONA
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ingabækur Jónínu Leósdótt
ur hafa notið mikilla vinsælda 
og hér er á ferðinni fjörug og 
spennandi saga um háalvar
legt efni sem margir kynnast 
fyrr eða síðar af eigin raun. 
179 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221449

Uppskrift að fjöri 
með Latabæ
Matreiðslubók
Magnússcheving
Léttar uppskriftir fyrir fjöruga 
krakka. Í bókinni er 100% af 
ráðlögðum dagskammti af 
íþróttanammi, skemmtun, 
spennu, orku og fjöri.
Sögur útgáfa
Dreifing: Samkaup hf.
ISBN 9789935416636

Víti í Vestmannaeyjum
GunnarHelgason
Myndir:ránFlygenring
Æsispennandi saga um 
magn aða markverði, volduga 

varnarnagla, klóka kantmenn, 
fljóta framherja og makalaus 
mörk … en líka ýmislegt 
annað eins og skapstyggan 
skipstjóra, ljúgandi lögreglu
mann, eldspúandi fjöll og enn 
alvarlegri vandamál sem þarf 
að glíma við jafnvel þótt fót
boltamót sé í gangi. Gunnar 
Helgason er vel þekktur af 
ýmiss konar skemmtiefni fyrir 
börn sem notið hefur mikilla 
vinsælda. Þetta er fimmta bók 
hans og klárlega sú besta til 
þessa. 
270 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332329

Ævintýri 
tvíburanna

Ævintýri fyrir börn og fullorðna
eftir Birgittu Hrönn Halldórsdóttur

Tvíburarnir, Bjössi og Begga, sem sagan fjallar um eru átta 
ára og búa norður í Húnavatnshreppi. Einn daginn eignast 

þau dásamlega ferfætta vini, en hinn næsta kemur óvænt 
illa upp alin tíu ára frænka inn í líf þeirra. Börnin takast 
á við daglegt líf, óttann við að foreldrar þeirra skilji og 

endalausar spurningar vakna. Munu þau eignast systkini? 
Hvers vegna skammar amma afa ekki fyrir að taka í nefið 

þegar hún er á ferðalagi? Mun Kalli frændi byrja með 
Rósu, gellunni á mótorhjólinu?

Sagan lýsir vel lífinu í sveitinni, gleði og sorgum og ekki 
síður skemmtilegum uppákomum eins og þegar komið er 
upp um þjófinn sem braust inn í Samkaup á Blönduósi.

Bókina prýða skemmtilegar og líflegar myndir eftir Ernu 
Hrönn Ásgeirsdóttur.

Ævintýri 
tvíburanna

Birgitta Hrönn Halldórsdóttir

Æ
vintýri tvíburanna

B
irgitta H

rönn H
alldórsdóttir

Töfrakonur / Magic Women ehf.

Ævintýri tvíburanna
BirgittaHrönnHalldórsdóttir
Myndskr.:ernaHrönn
Ásgeirsdóttir
Tvíburarnir Bjössi og Begga, 
sem sagan fjallar um, eru átta 
ára og búa norður í Húna
vatnshreppi.

Sagan lýsir vel lífinu í sveit
inni, gleði og sorgum og ekki 
síður skemmtilegum uppá
komum. 
112 bls.
Töfrakonur / Magic Women ehf.
ISBN 9789979999058

Frumleg, bráðfyndin og alvarleg bók  
um flugur, fólk og stríð. Saga sem öll  

fjölskyldan skemmtir sér yfir.fjölskyldan skemmtir sér yfir.

Íslensku barnabókaverðlaunin 2011



NÝJASTA BÓKIN
Í METSÖLUFLOKKNUM
ÓTRÚLEGA

Ripley‘s – ótrúlegt en satt!

HVERSU VEL ÞEKKIR
ÞÚ BIEBERINN?

Justin Bieber – eins og hann er

FRÁBÆR BÓK FYRIR
ALLA LITLA VÍSINDAMENN

Glósubók Ævars vísindamanns

sogurutgafa.is

Minnsti maður heims,
 56 cm
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««« ÞýddarÞýddarÞýddar »»»

101 Fyrstu orðin
Skoðum og lærum
Þýð.:JónOrri
Í bókinni eru litríkar ljós
myndir. Hér eru alls konar 
hljóðfæri, krúttlegu dýrin, 
tækin á leikvellinum. Hvað 
borðum við? Bókina ættu for
eldrar að skoða með börnum 
sínum og hjálpað þeim að 
læra ný orð.
Setberg
ISBN 9789979525110
Leiðb.verð: 2.350 kr.

101 Fyrstu orðin
Á ferð og flugi
Þýð.:JónOrri
Vertu velkominn í undra
veröld orðanna. Í bókinni eru 
fallegar og litríkar ljósmyndir 
sem auka skilning, orðaforða 
og þekkingu ungra barna. 
Alls konar farartæki, vinnu
vélar, bátar, skip, þotur og 
þyrlur og heimsókn í sveitina.
Setberg
ISBN 9789979525127
Leiðb.verð: 2.350 kr.

Allt í fullu fjöri
richardscarry
Þýð.:Þórirs.Guðbergssonog
rúnaGísladóttir
Í bókinni eru fimmtán sögur 
og fullt af fjöri. Einar ormur er 
mesti fjörkálfur og æringjarn
ir Siggi span, Lárus lögreglu
stjóri og Gussi grís lenda í 
ótrúlegum ævintýrum. Svo 
koma Grímur górilla og hinir 
grallararnir. Mörg hundruð 
litmyndir prýða bókina.
64 bls.
Setberg
ISBN 9789979525134
Leiðb.verð: 2.950 kr.

Á risaeðlusafninu
Þýð.:HálfdanÓmar
Hálfdanarson
Farðu í ógleymalega ferð um 
risaeðlusafnið og fáðu að vita 
allar helstu staðreyndirnar 
um þessa forsögulega risa.

Aldur: 5+
24 bls.
Unga ástin mín ehf.
ISBN 9789935429001
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Bartimæusar 
þríleikurinn
Jonathanstroud
Þýð.:BrynjarArnarsonog
elínGuðmundsdóttir
Æsispennandi ævintýra
bækur sem hafa farið sigur
för um heiminn. Þrjár bækur 
á verði einnar í glæsilegum 
umbúðum.
1320 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651758

Bert og ástin á netinu
sörenOlssonog
AndersJacobsson
Þýð.:JónDaníelsson
Myndskr.:Kwok-HeiMak
Bert hefur lofað sjálfum sér 
því, að verða aldrei tölvu
nörd. Aldrei í lífinu! segir 
hann. Auk þess er heimilis
tölvan svo gömul að hún er 
ekki nothæf á netinu.

En á afmælinu sínu fær 
hann alveg óvænt sína eigin 
fartölvu! Og skyndilega á 
hann líka TVÆR kærustur 

– hina unaðslegu Amöndu 
og svo aðra á netinu. En 
internetið er eiginlega bara 
til í loftinu og er ósýnilegt. 
Þess vegna er LoverGiiiirl 123 
heldur ekki til í alvörunni. 
Bert þarf sem sagt ekki að 
hafa slæma samvisku út af 
þessu, eða hvað?
139 bls.
Bókaforlagið Bifröst
ISBN 9789935412119
Leiðb.verð: 3.480 kr.

Bjarnastaðabangsarnir 
í myrkrinu
stanBerenstainog
JanBerenstain
Þýð.:KarlÁgústÚlfsson
Brói les draugasögu fyrir 
Systu og hún verður svo 
myrkfælin að hún þorir ekki 
að slökkva ljósið. Bjarnafjöl
skyldan getur ekki sofið og 
loks verður pabbi að taka til 
sinna ráða.
32 bls.
Undur og Stórmerki
ISBN 9789979996088
Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Heillandi og viðburðarík  
saga um fólkið í Múmíndal 

fyrir yngstu lesendurna

Afmælissnáðinn!

Allir elska  
Tinna!

tvær nýjar

í safnið
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Bjarnastaðabangsarnir 
með allt í drasli
stanBerenstainog
JanBerenstain
Þýð.:KarlÁgústÚlfsson
Bangsamamma er orðin svo 
þreytt á að taka til í herbergi 
húnanna að loks missir hún 
þolinmæðina og hótar að 
henda öllu dótinu þeirra í 
ruslið. Hvernig getur fjöl
skyldan hjálpast að við að 
koma í veg fyrir þetta?
32 bls.
Undur og Stórmerki
ISBN 9789979996095
Leiðb.verð: 1.290 kr.

 Barnfóstran

Bjarnastaðabangsarnir 
og barnfóstran

stanBerenstainog
JanBerenstain
Þýð.:KarlÁgústÚlfsson
Pabbi og mamma þurfa að 
fara á mikilvægan fund og 
einhver þarf að passa Bróa 
og Systu. Þeim bregður í 
brún þegar þau átta sig á því 
hver barnfóstran er. Og það 
kemur þeim ýmislegt á óvart 
þetta kvöld.
32 bls.
Undur og Stórmerki
ISBN 9789979996064
Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Bjarnastaðabangsarnir 
rífast og rífast
stanBerenstainog
JanBerenstain
Þýð.:KarlÁgústÚlfsson
Bjarnasystkinunum kemur 
venjulega vel saman, en einn 
daginn slettist illa uppá vin
skapinn. Hvað eiga pabbi og 
mamma að taka til bragðs 
þegar Brói og Systa þola ekki 
hvort annað?
32 bls.

Undur og Stórmerki
ISBN 9789979996071
Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Brandarabók Andrésar 
númer 2
Sprenghlægileg brandarabók 
sem fær lesendur til að veltast 
um af hlátri! Hláturtaugarnar 
verða kitlaðar sem aldrei fyrr, 
svo þú skalt búa þig undir að 
standa á öndinni!
128 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130396
Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Bumban
MijKellyogNicholasAllan
Þýð.:MargrétGunnarsdóttir
Hvernig er að eignast nýtt 
systkini? Hugljúf og skemmti
leg bók um móðurástina. Til

valin fyrir börn sem bíða þess 
að eignast litla systur eða 
lítinn bróður.
28 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651826

Bölvun faraós
KimM.Kimselius
Þýð.:elínGuðmundsdóttir
Þriðja bókin um ævintýri Ra
mónu og Theós sem kemur 
út á íslensku.

Nú eru Ramóna og Theó á 
ferðalagi í Egyptalandi. Þau 
eru stödd í grafhvelfingu 
eins hinna fornu faraóa. Ra
móna leggur hendurnar yfir 
tvö myndleturstákn og fer 
með forna þulu og á næsta 
augnabliki uppgötvar Theó 
sér til undrunar að hún er 
horfin. Þar með upphefst 
mikið og spennandi ævintýri.
206 bls.
Urður bókafélag
ISBN 9789979993193
Leiðb.verð: 3.980 kr.



BÓBÓ BANGSI

SETBERG

Fimmtán sögur og fullt 
af fjöri. Fjörkálfurinn 
Einar ormur og ær-

ingjarnir Siggi 
span, Lárus 
lögregluþjónn og 
Gussi grís lenda í 
ótrúlegum ævin-
týrum. Grímur 
górilla og fleiri 
grallarar koma 
líka við sögu. Mörg 
hundruð litmyndir 
prýða bókina.

Lárus lögreglustjóri 
eltist við bananaþjóf. 
Villa frænda er rænt 
og fleiri fyndnar sögur 
eftir snillinginn Richard 
Scarry.

Velkomin í undra-
veröld orðanna. Fallegar, 
litríkar ljósmyndir prýða 
bókina og auka skilning, 
orðaforða og þekkingu 
ungra barna. Alls konar 
farartæki og vinnuvélar 
og heimsókn í sveitina

Í bókinni eru fallegar 
ljósmyndir af dýrum, 
hljóðfærum og leik-
tækjum. Hvað borðum við? 
Bók sem foreldrar ættu 

að skoða 
með börnum 
sínum og 
hjálpað þeim 
að læra ný 
orð.

7 fjörlega skrifaðar 
sögur með skemmtilegum 
teikningum eftir Richard 
Scarry.

LESUM 
OG LÆRUM
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Dagbók Kidda klaufa 3
Ekki í herinn!
JeffKinney
Þýð.:HelgiJónsson
Þriðja bókin um Kidda klaufa 
sem er engum líkur! Fyrri 
bækurnar tvær seldust upp 
og hafa verið prentaðar aftur. 
Léttur skemmtilestur.

Borgarbókasafnið verð
launaði síðustu bók um 
Kidda.
220 bls.
Tindur
ISBN 9789979653684
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Dóra Landkönnuður – 
Hvar er Tíkó
Leikbók, myndamotta og 
leikbrúður fylgja
Þýð.:ÖrnÚlfarHöskuldsson
Leikbókin er hvort tveggja í 
senn skemmtileg sögubók 
og leikfang. Stórar myndir, 
sögur með rími, leikbrúður 
og myndamotta. Börnin 
munu una sér lengi með 
Dóru landkönnuði!

12 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416537

Dóra Landkönnuður 
– Leikbók, fimm púsl 
fylgja með
Þýð.:ÖrnÚlfarHöskuldsson
Skemmtilegar sögur af vin
sæla landkönnuðinum Dóru 
og vinum hennar. Myndir 
undir púslunum hjálpa 
yngstu börnunum að setja 
púsluspilið saman.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416520

Risasyrpa
Drekatemjarinn
WaltDisney
Þýð.:sigríðurHalldórsdóttir
Framandi slóðir hafa alltaf 
heillað ævintýraþyrst fólk. Í 
Austurlöndum er allt svo ein
kennilegt – og líka svolítið 
ógnvekjandi. Söguhetjurnar í 
þessari bók eru lesendum að 
góðu kunnar og þær munu 
enn og aftur koma okkur á 

Tvær nýjar bækur  
um prakkarann 

óborganlega 

Litmyndabók  
fyrir byrjendur í lestri 

Fjórar stuttar sögur með  
mörgum myndum
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óvart með hugdirfsku sinni 
og þori. 
512 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130211
Leiðb.verð: 2.690 kr. Kilja

Afrísk kattardýr
Dýr sléttunnar
WaltDisney
Sléttur Afríku iða af lífi. Ljónin 
baða sig í sólinni, blettatígr
arnir sperra eyrun, fíllinn fer í 
gönguferð og gíraffarnir leika 
sér. Falleg harðspjaldabók 
fyrir þau yngstu.
12 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130532
Leiðb.verð: 1.590 kr.

Dæmisögur Esóps
Myndskr.:ValBiro
Þýð.:steingrímur
steinþórsson
Þekktustu sögurnar úr 
sagnasafni Esóps, með mynd
skreytingum Val Biros. Hér 
birtast klassískar sögur eins 
og Drengurinn sem hrópaði 
Úlfur!, Ljónið og músin, 

Gæsin sem verpti gulleggjum 
og fleiri sögur sem glatt hafa 
börn á öllum aldri í gegnum 
aldirnar.
199 bls.
Skrudda
ISBN 9789979655787
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Dögun
stephenieMeyer
Þýð.:MagneaJ.Matthíasdóttir
Isabella og Edward hafa 
gert með sér samkomulag. 
Hún ætlar að giftast honum 
og í staðinn ætlar hann að 
breyta henni í vampíru. Áætl
unin er einföld og fullkomin 
en ekkert má út af bregða. 
Leyndarmálið sem Isabella 
uppgötvaði í Ljósaskiptum – 
og sem umturnaði lífi hennar 
í Nýju tungli og Myrkvun – 
getur hæglega tortímt þeim 
Edward báðum og öllum 
sem þeim þykir vænt um. Hér 
leiðir Stephenie Meyer sögu 
elskendanna til lykta og sýnir 
lesendum enn lengra inn í 
þann dularfulla heim sem 
heillað hefur milljónir manna 
um allan heim.
608 bls.
FORLAGIð 
JPV útgáfa
ISBN 9789935112194

Blóðið Blóðið Blóðið 
rennur enn ...rennur enn ...rennur enn ...

Isabella ætlar að giftast Edward og  
í staðinn ætlar hann að breyta henni í 
vampíru … hvað gæti farið úrskeiðis?

Margföld 

Metsölubók uM 

allan heiM

Síðasta bókin í Ljósaskiptaseríunni  
eftir Stephenie Meyer er komin út
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Veröld villtra dýra
Eðli og atferli dýra
Þýð.:BjörnJónsson
Umsj.:MichaelChineryog
ÖrnólfurThorlacius
Þessi bók veitir innsýn í líf 
dýra af öllu tagi, hvernig 
þau afla sér fæðu, veiða og 
halda velli. Fræðist nánar um 
mismunandi vaxtarlag sem 
gerir þeim kleift að lifa við 
örðugar og hættulegar að
stæður. Þetta er stórfróðleg 
og skemmtileg bók um það 
hvernig dýr hafa lagað atferli 
sitt að aðstæðum til þess að 
geta lifað og dafnað í um
hverfi sínu.

Fjöldi glæsilegra mynda 
prýða bókina.
64 bls.
Bókaforlagið Bifröst
ISBN 9789935412027
Leiðb.verð: 3.980 kr.

Einar Áskell og 
allsnægtapokinn
GunillaBergström
Þýð.:sigrúnÁrnadóttir
Spánný bók um grallarann 
Einar Áskel. Hér lendir hann 
í æsispennandi ævintýri, er 
kóngur í stóru landi og þegn
arnir ætla að gera uppreisn! 
Pabbi segir að ekkert hafi 
gerst í alvörunni en hvernig 
veit hann það? Er Einar Áskell 
ekki líka til á nóttunni þegar 
hann dreymir?
32 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332176

Óvættaför VI
Eldfuglinn Epos
AdamBlade
Þýð.:ÁrniÁrnason
Sjötta bindið í spennandi 
flokki um átök við verndar
vætti í illum álögum. Pilturinn 
Tom og stúlkan Elenna takast 
á við eldfuglinn Epos. Áður: 
Elddrekinn Fernó, Sæslangan

Sepron, Bergrisinn Arkta,
KentárinnTagus,Hrímþursinn
Nanúk. Hver bók er sjálfstæð 
saga.
124 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672876 Kilja

Eldingarþjófurinn
rickriordan
Þýð.:HildursifThorarensen
Percy Jackson er um það bil 
að verða rekinn úr heima
vistarskólanum… þeim 

sjötta á jafn mörgum árum! 
Og það er ekki það versta. 
Undanfarið virðast goð
söguleg skrímsli og guðirnir á 
Ólympsfjalli ganga beint út af 
blaðsíðunum í grísku goða
fræðibókinni og inn í líf hans. 
Og það sem verra er, hann 
hefur reitt nokkra þeirra til 
reiði. Þrumufleyg Seifs hefur 
verið stolið og Percy er grun
aður um þjófnaðinn. Percy 
og vinir hans hafa tíu daga 
til að finna stolna fleyg Seifs 
og skila honum, annars brýst 
út stríð á milli guðanna uppi 
á Ólympsfjalli og vestræn sið
menning gæti gjöreyðst.
344 bls.
Óðinsauga Útgáfa
ISBN 9789935904751
Leiðb.verð: 3.720 kr.

Ég elska pabba minn
GilesAndreaogemmaDodd
Þýð.:FriðrikH.Ólafsson
Fjörmikil og hjartnæm saga 
um ástríkt samband föður og 
barns.
27 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651819



BÓKAFORLAGIÐ BIFRÖST
bokaforlagidbifrost@simnet.is - Sími 511 2400

FRÓÐLEIKSMOLAR FYRIR BÖRNIN

 EÐLI OG AT FERLI DÝRA
 Þessi bók veit ir inn sýn í líf  dýra af  öllu tagi,  
hvern ig þau  afla sér fæðu,  veiða og  halda  velli. 
Fræð ist nán ar um mis mun andi vaxt ar lag sem 
ger ir  þeim  kleift að  lifa við örð ug ar og hættu- 
 leg ar að stæð ur.  Þetta er stór fróð leg og  
skemmti leg bók um það hvern ig dýr  hafa  
lag að at ferli sitt að að stæð um til þess að   
geta lif að og dafn að í um hverfi sínu.
 Fjöldi glæsi legra  mynda  prýða bók ina.

TIL RAUNA BÓK BARN ANNA
Það er spenn andi að rann saka og  gera til raun ir. 
 Þessi bók opn ar börn un um  leið að  heimi til rauna-
vís inda. Þau kom ast að því, hve skemmti legt það 
get ur ver ið að upp götva hvern ig hlut irn ir ger ast 
og hvað ger ist ekki. Hér er lýst  fjölda stór skemmti-
legra og ein faldra til rauna sem hver og  einn get-
ur gert og nýtt sér það sem er inn an seil ing ar á 
heim il inu.

GALDRA BÓK BARN ANNA
Sjón hverfi ng ar og töfra brögð, að  geta lát ið  hluti 
 hverfa og birt ast á ný og  hafa vald á yfi r nátt úru-
leg um öfl um, allt  þetta hef ur heill að mann kyn ið 
frá ör ófi alda. Hér má  lesa um það hvern ig á að 
 þjálfa í sig að  verða dug andi galdra mað ur og  
 koma vin um sín um og kunn ingj um á  óvart  
á hinn furðu leg asta hátt. Best af  öllu er að  
það sem til þarf má  finna á  hverju heim ili.
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Ég er klárastur
Marioramos
Þýð.:GuðrúnVilmundardóttir
Úlfurinn sjálfumglaði – en 
óneitanlega töluvert glæsi
legi – klæðir sig í náttkjólinn 
af ömmu til þess að geta étið 
Rauðhettu. En það fer ekki 
vel.
41 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423344
Leiðb.verð: 2.980 kr.

Bangsímon
Ég finn hunangslykt
WaltDisney
Sjáðu hvernig Bangsímon 
not ar augun, eyrun, nefið og 
munninn til að njóta uppá
haldsmatar síns!

Það er skemmtilegt að læra 
um skilningarvitin með Bang
símon!
10 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130020
Leiðb.verð: 1.590 kr.

Farartæki af öllum 
gerðum
BirgitMeyer
Þýð.:Þórirs.Guðbergsson
Sportbílar, mótorhjól og 
strætisvagnar bruna um 
borgir og bæi, flugvélar 
svífa um loftin blá. Trukkar 
og kranabílar aka um bygg
ingarsvæði, jarðýtur og trakt
orar vinna í sveitum landsins. 
Litríkar myndir prýða þessa 
harðspjaldabók og gerir 
hana aðlaðandi fyrir yngstu 
kynslóðina.
22 bls.
Setberg
ISBN 9789979523765
Leiðb.verð: 2.350 kr.

Fánabókin
Þýð.:ÖrnólfurThorlacius
Sérhver þjóðfáni er einstæð
ur. Lögun fánans, myndir og 
tákn og ekki síst litir hans 
bregða ljósi á sögu og menn
ingu landsins. Höfuðborg, 
stærð og íbúatala hvers 
lands, ásamt fánum í litum.

36 bls.
Setberg
ISBN 9789979525097
Leiðb.verð: 1.950 kr.

Fingrabrúðubækur
Kisa litla
Litli andarunginn
Litli ísbjörninn
Mýsla litla
Þýð.:Nannarögnvaldardóttir
Fallegar og sterkar harð
spjaldabækur með mjúkri 
fingrabrúðu sem býður upp 
á spennandi samverustund.
10 bls.
FORLAGIð
IÐUNN
ISBN 9789979105046 
/05053/05039/05060 
Harðspjaldabækur

Fjársjóðskistan: 
Sígild ævintýri
Þýð.:HuginnÞórGrétarsson
ogGunnarM.
Þetta fallega sagnasafn inni
heldur átta sígild ævintýri. 
Í safninu er að finna sögur 
eftir höfunda á borð við 

Hans Christian Andersen og 
Grimmsbræður. 

Fjársjóðskistan:Sígildævin-
týri er gersemi sem á erindi 
inn á hvert barnaheimili og 
er vegleg viðbót í bókasafn 
fjölskyldunnar.
186 bls.
Óðinsauga Útgáfa
ISBN 9789979999867
Leiðb.verð: 3.720 kr.

Fótboltabókin mín
BerndtsundstenogJanJäger
Þýð.:JanusGuðlaugssonog
DavíðÞórJónsson
Þessi bók er fyrir þá sem 
langar að læra um það 
helsta í knattspyrnu. Til að 
verða góður leikmaður er 
mikilvægt að vita hvernig 
leikurinn gengur fyrir sig og 
hvaða tækniatriði þarf að 
æfa. Textinn og ekki síður 
myndirnar útskýra flest sem 
varðar íþróttina. 
45 bls.
Bókaforlagið Bifröst
ISBN 9789935412102
Leiðb.verð: 3.480 kr.
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Fullkomnar prinsessur
Falleg dúkkulísubók um tvær 
prinsessur. Tvær dúkkulísur 
og yfir 70 flíkur og fylgihlutir, 
sem ungviðið getur gleymt 
sér yfir langtímum saman. 
24 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426048

Fyrstu orðin
Leitum og finnum
Dawnsirett
Þýð.:rúnaGísladóttir
Það er gaman að fletta og 
skoða dýr, vinnuvélar, bíla og 
eldhúsið heima. Svara spurn
ingum, uppgötva eitthvað 
nýtt, finna Bínu býflugu sem 
felur sig á hverri opnu. Bókin 
eykur orðaforða barnanna og 
kennir form, fjölda og liti.
48 bls.
Setberg
ISBN 9789979525202
Leiðb.verð: 2.950 kr.

Galdrabók barnanna
BerndtsundstenogJanJäger
Þýð.:ÖrnólfurThorlacius
Sjónhverfingar og töfra
brögð, að geta látið hluti 
hverfa og birtast á ný og 
hafa vald á yfirnáttúrulegum 
öflum, allt þetta hefur heillað 
mannkynið frá örófi alda. Hér 
má lesa um það hvernig á að 
þjálfa sig að verða dugandi 
galdramaður og koma vinum 
sínum og kunningjum á óvart 
á hinn furðulegasta hátt. Best 
af öllu er að það sem til þarf 
má finna á hverju heimili.
45 bls.
Bókaforlagið Bifröst
ISBN 9789935412133
Leiðb.verð: 2.980 kr.

Galdrakarlinn í OZ
Sagan sígilda með fellimynd-
um og leikhljóðum
endurs.:libbyHamilton
Velkomin í töfraland – sagan 
ástsæla beinlínis rís upp úr 
bókinni með fellimyndum 
og hljóðum! Í þessari bók er 
mögnuðum myndskreyting
um Pauls Hess ásamt hrífandi 
fellimyndum og leikhljóðum 
stefnt saman við töfrandi 

Tryllingslega fyndin  
myndasaga um  
svala hellisbúa  

eftir höfunda  
Kafteins  

Ofurbrókar

AukAefni: Lærið heLLisbúAmáL
AuðveLt! GAmAn! PirrAr fuLLorðnA!

Tryllingslega fyndin Tryllingslega fyndin 
myndasaga um myndasaga um 
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endursögn hins sígilda ævin
týris L. Franks Baum.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416384

Galdrakarlinn í Oz
l.FrankBaum
Þýð.:stefánJúlíusson
Víðfræg og sígild saga um 
Galdrakarlinn í Oz. Fellibylur 
feykir Dóróteu til undralands
sins Oz. Á leiðinni kynnist hún 
Fuglahræðunni, Tinkarlinum 
og Ljóninu. Saman halda þau 
eftir gula veginum til Gim
steinaborgar. Skemmtilegt 
og fallega myndskreytt ævin
týri um Galdrakarlinn í Oz.
48 bls.
Setberg
ISBN 9789979525141
Leiðb.verð: 2.350 kr.

Þrauta- og litabók
Galdrakarlinn í Oz
Galdrakarlinn í Oz er lesend

um að góðu kunnur og nú er 
komin þrauta og litabók sem 
byggir á persónum úr þessari 
skemmtilegu sögu
24 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130556
Leiðb.verð: 790 kr. Kilja

Græni atlasinn
Johnstephens
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Eftir að hafa þvælst á milli 
munaðarleysingjaheimila 
árum saman lenda Kata, Mik
ael og Emma á furðulegum 
stað og gera á skömmum 
tíma þrjár merkar uppgötv
anir: 1) Töfrar eru til í raun 
og veru. 2) Emma kann að 
biðja kurteislega. 3) Þau ein 
geta bjargað heiminum. Af 
þessu kemur númer 2 mest 
á óvart. Græni atlasinn er 
hressandi fantasíusaga fyrir 
tíu ára og eldri sem notið 
hefur gríðarlegra vinsælda 
um allan heim.
416 bls.
FORLAGIð 
JPV útgáfa
ISBN 9789935112231

Heiða
Johannaspyri
Þýð.:JakobF.Ásgeirsson
Myndir:NoraAxelundgaard
Sagan sívinsæla um alpa
stelpuna Heiðu í nýrri endur
sögn og með einstökum 
myndum sem fanga hugi 
lesenda.
208 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651833

Herramenn og Ungfrúr
Herra Góður
Ungfrú Prinsessa
rogerHargreaves
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Tvær spánnýjar og bráð
skemmtilegar bækur úr heimi 
herramanna og ungfrúa.
32 bls.
FORLAGIð 
JPV útgáfa
ISBN 9789935111913/1944 ób

Herramenn og Ungfrúr 
með glimmeri
Herra Skellur og riddarinn
Ungfrú Afmælis
Ungfrú Ágæt og prinsessan
rogerHargreaves
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Þrjár spánnýjar og bráð
skemmtilegar bækur úr heimi 
herramanna og ungfrúa með 
fallegu glimmerskrauti á 
kápunni.
32 bls.
FORLAGIð 
JPV útgáfa
ISBN 9789935111920/1906 
/1937 ób

Hlæjum saman
Nickylander
Þýð.:Þórirs.Guðbergsson
Um leið og þrýst er á hnapp
inn framan á bókinni ómar 
glaðlegur hlátur. Í bókinni eru 
8 stuttar sögur. Þegar hverri 
sögu er lokið læra börnin 
fljótt að ýta á hnappinn til að 
heyra smitandi barnshlátur.
Setberg
ISBN 9789979525233
Leiðb.verð: 1.950 kr.



Dæmisögur Esóps
ódauðlegur sagnabrunnur

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

Myndskreytt útgáfa með öllum 
þekktustu sögunum úr hinu 

mikla safni gríska sagnaþularins 
Esóps. Allir sem komnir eru 

til vits og ára þekkja sögurnar 
um músina og ljónið, refinn og 
storkinn, drenginn sem hrópaði 

„Úlfur! Úlfur!“ eða hérann 
og skjaldbökuna. Frábærlega 

skemmtilegar sögur 
sem gleðja og þroska í senn.

Klassískt meistaraverk
fyrir börn á öllum aldri.

SKRUDDA
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Hoppi og Fló
Nú er háttatími
HartmutBieber
Þýð.:GesturG.
Hoppi og Fló hátta sig eftir 
skemmtilegan og spennandi 
dag. Pabbi les kvöldsögur og 
draumastrákurinn Óli Lokbrá 
birtist skyndilega þegar þau 
fara að sofa.
Setberg
ISBN 9789979525080
Leiðb.verð: 1.350 kr.

Hoppi og Fló
Spennandi dagur
HartmutBieber
Þýð.:GesturG.
Hoppi hérastrákur og Fló 
kanínu krúttið hans vakna 
eldsnemma og flýta sér á fæt
ur, borða morgunmatinn og 
hlakka til að hjálpa mömmu 
að vökva grænmeti og blóm.
Setberg
ISBN 9789979525073
Leiðb.verð: 1.350 kr.

Hrafna-Flóki
sylvelinVatle
Þýð.:rúnaGísladóttir
Myndskr.:sveinbjörg
Hallgrímsdóttir
HrafnaFlóki vill ekki gefa sig 
á vald Haraldi hárfagra og 
ákveður að leita að nýju land. 
Spennandi heimildaskáld
saga, sneisafull af ævintýrum, 
um manninn sem gaf Íslandi 
nafn. 
110 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789979797982
Leiðb.verð: 2.980 kr.

Hungurleikarnir
suzanneCollins
Þýð.:MagneaJ.Matthíasdóttir
Í framtíðarríkinu Panem 
keppa 24 ungmenni árlega í 
svokölluðum Hungurleikum, 
sem ganga út á það eitt að 
lifa af. Þegar Katniss býður 
sig fram sem keppanda í stað 
systur sinnar er hún viss um 
að hún sé að ganga í dauð
ann. En Katniss hefur áður 
horfst í augu við dauðann og 
sjálfsbjargarviðleitni hefur 

hún sem betur fer nóg af. 
Hungurleikarnir er fyrsta bók
in í þríleik sem vermt hefur 
efstu sæti metsölulista um 
allan heim og hlotið bestu 
meðmæli gagnrýnenda og 
höfunda á borð við Stephen 
King og Stephenie Meyer. 
Kvikmynd eftir bókinni er 
væntanleg snemma á næsta 
ári. 
375 bls.
FORLAGIð 
JPV útgáfa
ISBN 9789935112255 ób

Hvað get ég gert við of 
mikla neikvæðni?
Bók fyrir börn til að sigrast á 
neikvæðri hugsun
DawnHuebner
Þýð.:ÁrnýIngvarsdóttirog
ThelmaGunnarsdóttir
Vissirðu að lífið er eins og 
hindrunarhlaup? Það er bæði 
spennandi og skemmtilegt, 
en þó eru hindranir á leiðinni 
sem komast þarf yfir. Ef þú ert 
barn sem nöldrar svo mikið 
yfir hindrununum að þú nærð 
ekki að njóta þess góða sem 
lífið hefur upp á að bjóða, þá 
er þessi bók fyrir þig.

Í gegnum verkefni, myndir 
og aðgengilegan texta öðlast 
börnin nýja færni í jákvæðri 
hugsun.

Sjá nánar á: 
www.hvadgeteggert.is
Aldur 512 ára.

88 bls.
Hvað get ég gert sf.
ISBN 9789979709565
Leiðb.verð: 3.490 kr. Kilja

Hvar er 
gáfnastrumpur?
Peyo
Þýð.:sölviBjörnsigurðsson
Í þessari stórskemmtilegu 
bók hefur gáfnastrumpur 
falið sig á tólf litríkum mynd
um fullum af strumpalegum 
smáatriðum. Fjörug felu
myndabók fyrir þriggja ára 
og eldri.
32 bls.
FORLAGIð
IÐUNN
ISBN 9789979105022

Hvíta hænan
Klausslavensky
Myndir:BrianPilkington
Þýð.:VilborgDagbjartsdóttir
Dag einn fyrir langa löngu 
fæddist hvít hæna í hænsna
kofanum hans afa. Allar hinar 
hænurnar voru svartar. Það 
var allt í lagi – alveg þangað 
til nýi haninn kom … Hvíta
hænan er saga um það að 
vera öðruvísi eftir danska rit
höfundinn Klaus Slavensky. 
Bókina prýða glæsilegar 
myndir eftir Brian Pilkington.
24 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332138
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Jóakim Aðalönd – 
Ævi og störf
Aukasögur
Donrosa
Jóakim Aðalönd hefur lifað 
langa og viðburðaríka ævi 
sem einkennist af leit að 
ríkidæmi. Hér er að finna 
sögur sem skýra nánar lífs
hlaup Jóakims sem enginn 

aðdáandi ætti að láta framhjá 
sér fara. 
208 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935411976
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Jólasmásyrpa
WaltDisney

Þýð.:sigríðurHalldórsdóttir
Jólasyrpa ársins 2009 seldist 
upp en kemur hér aftur í 
þægilegu smábroti til að 
kæta alla vini Andabæjar. Jól
in nálgast. Íbúar Andabæjar 
undirbúa jólin eins og þeim 
einum er lagið. Það þýðir að 
óhöppin og ævintýrin eru 
skammt undan!
254 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130600
Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Jólasyrpa 2011
WaltDisney
Þýð.:sigríðurHalldórsdóttir
Íbúar Andabæjar undirbúa 
jólin eins og þeim einum er 
lagið. Það þýðir að óhöppin 
og ævintýrin eru skammt 
undan! Tólf frábærar sögur 
um Andrés Önd og félaga. 
256 bls.

Edda útgáfa
ISBN 9789935130518
Leiðb.verð: 2.990 kr.

BÓKAFORLAGIÐ BIFRÖST
bokaforlagidbifrost@simnet.is - Sími 511 2400

BERT ALLTAF GÓÐUR

bokaforlagidbifrost@simnet.is - Sími 511 2400

Bert hef ur lof að sjálf um sér því að  verða 
aldr ei tölv un örd. Aldr ei í líf nu! seg ir hann. 
Auk þess er heim il is tölv an svo göm ul að 
hún er  ekki not hæf á net inu. 
En á af mæl inu  sínu fær hann al veg  óvænt 
 sína eig in far tölvu! Og skyndi lega á hann 
 líka TVÆR kær ust ur -  hina un aðs legu 
Am öndu og svo  aðra á net inu. En int er-
net ið er eig in lega  bara til í loft inu og er 
ósýni legt. Þess  vegna er Lo verGiii irl 123 
held ur  ekki til í al vör unni. Bert þarf sem 
sagt  ekki að  hafa  slæma sam visku út af 
 þessu, eða hvað?
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Judy Moody 
oft í vondu skapi
MeganMcDonald
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Judy Moody er klár og 
fjörug stúlka sem lætur sér 
ekki allt fyrir brjósti brenna. 
Sögurnar um Judy Moody 
og vini hennar hafa heillað 
unga lesendur og átt miklum 
vinsældum að fagna víða um 
heim síðastliðinn áratug. 
Bókafélagið
ISBN 9789935426123

Judy Moody 
verður fræg
MeganMcDonald
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Hér tekst Judy Moody á við 
afbrýðisemina þegar dag
blað birtir frétt um vinkonu 
hennar. Judy setur markið 
hátt; hún ætlar að verða fræg 
og koma sjálfri sér í blaðið! 
Bækurnar um hina ærslafullu 

Judy Moody hafa slegið í 
gegn víða um heim. Þær hafa 
unnið til fjölda verðlauna og 
selst í milljónum eintaka.
Bókafélagið
ISBN 9789935426079

Justin Bieber – 
eins og hann er
eliseMunier
Sannkallað Bieberæði hefur 
gripið um sig um allan heim. 
En hver er þessi strákur sem 
17 ára gamall er orðinn 
heimsfræg poppstjarna? Og 
hvert stefnir hann? Í bókinni 
eru alls kyns skemmtilegar 
frásagnir af stjörnunni, mynd
ir, leikir og gátur. Hversu vel 
þekkir þú Bieberinn?
62 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416544

Kanínan sem hvíslaði
Skemmtilegu 
smábarnabækurnar
MargaretWiseBrown

Myndir:Cyndyszekeres
Þýð.:Björgvine.Björgvinsson
Bókaútgáfan Björk gefur út 
ljúfa og lágstemmda bók á 70 
ára afmælisári sínu. Kanínan 
sem hvíslaði segir frá kanínu 
sem verður fyrir merkilegri 
reynslu. Upp í hana flýgur 
nefnilega fluga sem sofnar í 
hálsinum á henni. Til að losna 
við fluguna þarf kanínan að 
vekja hana og hefst þá leitin 
að lægsta hljóðinu. Um leið 
og þessi ljúfa saga líður um, 
dregur hún hugann að fjöl
breytileika hljóðheimsins og 
mikilvægi þess að hlusta. 
24 bls.
Bókaútgáfan Björk
ISBN 9789979807773
Leiðb.verð: 385 kr.

Koppabókin mín 
stelpur
Dawnsirett
Þýð.:Þórirs.Guðbergsson
Litlar stelpur vilja líkjast stóru 
stelpunum! Þær hætta að 
nota bleiur og læra að nota 
koppa og klósett, og fá flottar 
nýjar nærbuxur. Með bókinni 
fylgja límmyndir.
Setberg
ISBN 9789979525189
Leiðb.verð: 1.990 kr.

Koppabókin mín 
strákar
Dawnsirett
Þýð.:Þórirs.Guðbergsson
Alla litla stráka langar til 
að líkjast stóru strákunum! 
Þeir hætta að nota bleiur 
og læra að nota koppa og 
klósett. Með bókinni fylgja 
límmyndir.
Setberg
ISBN 9789979525196
Leiðb.verð: 1.990 kr.

Láttu mig í friði
KesGreyogleeWildish
Þýð.:MargrétGunnarsdóttir
Dapur og einmana strákur 
gefst upp fyrir risanum sem 
kúgar hann. En þá koma 
óvæntir vinir honum til bjarg
ar. Áhrifarík saga um hvernig 
hægt er að sigrast á einelti.
32 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651741



sogurutgafa.is

MYNDAMOTTA OG
LEIKBRÚÐUR FYLGJA MEÐ

Hvar er Tíkó?

FIMM PÚSL FYLGJA MEÐ

Púslað með Dóru

DÓRA LANDKÖNNUÐUR
LEIKBÆKUR – bækurnar eru í senn skemmtilegar
 sögubækur og leikföng
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Leiðarvísir að unglings-
árunum fyrir sniðugar 
stelpur
AnitaGaneri
Þýð.:Kristínsvava
Tómasdóttir
Það getur verið flókið að 
verða fullorðin. Blæðingar – 
strákar – pirrandi foreldrar 
– brjóst – skapsveiflur – vin
átta. Allar skynsamar stelpur 
vita hvenær þær þurfa á 

góðum ráðum að halda og 
þú finnur þau öll hér – ekki 
hafa áhyggjur. 
90 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672944 Kilja

Konungur ljónanna
Leikið við Simba
WaltDisney
Stökkvum hátt og hlaupum 
hratt, leikum fyrir aftan og 
fyrir framan, uppi og niðri! 
Það er skemmtilegt að læra 

um andstæður með Simba 
og vinum hans!
10 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130013
Leiðb.verð: 1.590 kr.

Litlu bókasöfnin mín
Farartæki
Í sveitinni
Klár kríli
Leikur að læra
Þýð.:HálfdanÓmar
Hálfdanarson

Litlu bókasöfnin mín eru 
nýjung frá Ungu ástinni 
minni. Hvert bókasafn inni
heldur sex litlar bækur með 
fallegum ljósmyndum og 
heitum. Fjórar mismunandi 
tegundir af bókasöfnum; 
Farartæki,Leikuraðlæra,Klár
kríli og Ísveitinni.

Aldur: 0+
60 bls.
Unga ástin mín ehf.
ISBN 9789935429063/056 
/070/087

BÓKAFORLAGIÐ BIFRÖST
bokaforlagidbifrost@simnet.is - Sími 511 2400

FÓTBOLTABÓKIN MÍN
Þessi bók er fyr ir þá sem lang ar að 

 læra um það  helsta í knatt spyrnu.  

Til að  verða góð ur leik mað ur er 

mik il vægt að  vita hvern ig leik ur inn 

geng ur fyr ir sig og  hvaða tækni

at riði þarf að æfa. Text inn og  ekki 

síð ur mynd irn ar út skýra flest sem 

varð ar íþrótt ina.

Ritstjórn og umsjón:  

Janus Guðlaugsson

bokaforlagidbifrost@simnet.is - Sími 511 2400
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Líkami þinn
KateBarnes
Þýð.:ÖrnólfurThorlacius
Í þessari bók er gerð líkamans 
kynnt, allt frá minnstu frum
um til stórra öflugra vöðva 
og beina, og hvernig hlutir 
líkamans vinna saman við 
öndun, meltingu og önnur 
lífsstörf. Bókin eykur skilning 
ungra lesenda á undraheimi 
eigin líkama.
48 bls.
Setberg
ISBN 9789979525219
Leiðb.verð: 2.950 kr.

Lærðu að teikna 
Herramenn
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Bók sem kennir krökkum að 
teikna herra Skell, vafinn inn 
í sárabindi, ungfrú Sól með 
sólskinsbros og tíkarspena 
og alla hina herramennina og 
ungfrúrnar! Hér eru nákvæm
ar leiðbeiningar, stenslar, lím
miðar, heilræði og heil teikni
blokk til að æfa sig í. Frábær 
gjöf fyrir börn á öllum aldri!
32 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111883

Má ég lesa
richardscarry
Þýð.:rúnaGísladóttir
Lárus lögreglustjóri verður 
að handsama bananaþjóf
inn. En Villi frændi lendir í 
ræningja höndum og fleiri 
fyndnar sögur eftir Richard 
Scarry.
32 bls.
Setberg
ISBN 9789979525059
Leiðb.verð: 950 kr.

Minni líkur – meiri von
MarjolijnHof
Þýð.:JónaDóraÓskarsdóttir
Bíbí er hrædd. Pabbi hennar 
er læknir og enn á ný farinn 
til lands þar sem geisar stríð. 
Hann vill hjálpa fólki en Bíbí 
vill bara að hann komi heill 
heim. Marjolijn Hof hlaut 
virtustu barnabókaverðlaun 
Hollands fyrir bókina, bæði 
frá dómnefnd fagfólks og frá 
dómnefnd skipaðri börnum 
og unglingum. Hún hefur 
skrifað fjölmargar vinsælar 
barnabækur og vinnur um 

Katniss þarf að berjast fyrir lífi  
sínu á Hungurleikunum. Þar kemst  

aðeins einn lífs af.

Hungurleikarnir er fyrsta bókin 
í þríleik sem vermt hefur efstu  

sæti metsölulista um allan heim.
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þessar mundir að sögu sem 
gerist á Íslandi.
101 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332091

Múmínsnáðinn 
á afmæli
ToveJansson
Þýð.:sigþrúðurGunnarsdóttir
Þegar múmínsnáðinn vaknar 
í rúminu sínu geispar hann 
einu sinni og teygir tvisvar 
úr sér. Svo man hann: Hipp
húrra! Ég á afmæli í dag! 
Litríkar persónur Múmíndals 
hafa glatt börn um víða ver
öld áratugum saman. Þessi 
skemmtilega saga hentar les
endum frá tveggja ára aldri.
32 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332183 
Harðspjaldabók

Músahús Mikka
Fyrstu þrautirnar mínar 
– Guffi
Fyrstu þrautirnar mínar 
– Mikki
24 bls.

Edda útgáfa
ISBN 9789935130334/0327
Leiðb.verð: 790 kr. hvor bók 
Kilja

Ninjago
Masters of Spinjitzu
Þýð.:sigþrúðurGunnarsdóttir
Þessi glæsilega gjafaaskja 
inniheldur allt sem þú þarft 
til að byggja og leika þitt 
eigið LEGO® Ninjago ævin
týri. Með kubbunum sem 
fylgja getur þú byggt sögu
svið fimm spennandi kafla 
hvert á eftir öðru. Askjan 
inniheldur yfir 140 kubba og 
tvo Minifigures karla.
48 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111876 Askja

Nýjar bækur 
með hljóðum
Dýrin í sveitinni
Gamli Guðjón átti bú
Hvolpar og kettlingar
Þýð.:HálfdanÓmar

HálfdanarsonogDavíð
Guðjónssson
Börnin elska að ýta á hljóð
hnappana og hlusta á dýrin 
í þessum yndislegu bókum.

Aldur: 3+
10 bls.
Unga ástin mín ehf.
ISBN 9789935429100/117 
/094

Nýjar lestrarbækur
Maríubjallan snjalla
Veistu hvað ég elska þig 
mikið?
Vinaból
Þýð.:HalldórGunnarssonog
HálfdanÓmarHálfdanarson
Þrjár nýjar og yndislegar 
barnabækur sem henta vel 
til að lesa fyrir börn frá 3ja 
ára aldri.

Maríubjallan snjalla segir 
frá bíræfnum þjófum sem 
ætla að stela verðlaunakú af 
bónda einum.

Vinaból segir frá kuðunga
krabba sem vill ekki deila 
húsinu sínu með neinum. 
Bækurnar eru eftir höfund 
bókanna Greppikló og Greppi-
barn.

Veistu hvað ég elska þig
mikið segir frá Litla og Stóra 
héraljúf sem tjá væntum
þykju sína á hvorum öðrum 
með ýmsum leiðum.
28 bls.
Unga ástin mín ehf.
ISBN 9789935429018/9979 
997498/9935429025

Næstum ósýnileg – 
Kalli og Lóa
laurenChild
Þýð.:MargrétGunnarsdóttir
Loksins á íslensku! Lóa er lítil 
og mjög klár. Hún vill alltaf 
fá að vita hvað stóri bróðir 
hennar er að gera og hún 
vill alltaf það sama og hann. 
Svo á hún líka ósýnilegan 
leynivin.
40 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651734

Óvættaför VII
Ófreskjusmokk-
fiskurinn Sepja
AdamBlade
Þýð.:ÁrniÁrnason
Sjöunda bindið í spennandi 
flokki um ævintýri piltsins 
Toms og stúlkunnar Elennu. 
Hér hefja þau leitina að 
Gullnu brynjunni og takast 
á við ófreskjusmokkfiskinn 
Sepju. Væntanlegar í sama 
flokki: OfurapinnKlói, Marm-
araseiðkonan Soltra, Slöngu-



SETBERG

Pétur Pan og Bjalla vinkona 
hans ætla að kenna Vöndu, 
Jóni og Mikka að fljúga til 
Hvergilands. Saga og 6 
púsluspil.

Saga og 6 
púsluspil.  þjálfa 
huga og hönd 
og auka hug-
myndaflugið.

Fellibylur feykir Dóróteu 
til undralandsins Oz. 
Á leiðinni kynnist 
hún Fuglahræðunni, 
Tinkarlinum og Ljóninu. 
Skemmtileg og 
víðfræg saga, fallega 
myndskreytt.

Í þessari bók er 
líkami mannsins 
kynntur, gerð 
hans og 
starfsemi. 
Bókin eykur 
skilning ungra 
lesenda á 
undraheimi 
eigin líkama.

Það er gaman að skoða dýrin 
og ýmsa hluti, vinnuvélar, bíla 
og eldhústækin heima. Svara 
spurningum og uppgötva 
eitthvað nýtt. 

Saga og 6 
púsluspil.  þjálfa 
huga og hönd 
og auka hug
myndaflugið.

LESUM OG 
LÆRUM
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maðurinn Víperó, Kóngulóar-
ko nu n g u r i n n  A ra k n í ð ,
ÞríhöfðaljóniðTrilljón. 

Hver bók er sjálfstæð saga.
128 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672883 Kilja

Pétur Pan
saga og púsluspil
Þýð.:Þórirs.Guðbergsson
Hvern langar ekki að læra 
að fljúga? Pétur Pan og 
vinkona hans Bjalla ætla að 
kenna Vöndu , Jóni og Mikka 
að fljúga til Hvergilands. Í 
bókinni eru púslþrautir sem 
þjálfa börn og auka hug
myndaflug þeirra.
Setberg
ISBN 9789979524885
Leiðb.verð: 1.650 kr.

Rauðhetta
saga og púsluspil
Þýð.:Þórirs.Guðbergsson
„En hvað þú ert með stór 
augu, amma,“ sagði Rauð
hetta undrandi. Sígilt ævin
týri um Rauðhettu og vonda 
úlfinn. í bókinni eru púsluspil 
sem þjálfa börn og auka hug
myndaflug þeirra.

Setberg
ISBN 9789979524878
Leiðb.verð: 1.650 kr.

Ripleys – 
Ótrúlegt en satt!
Ekki fyrir viðkvæma
robertripley
Farðu í ótrúlega ferð í kring
um hnöttinn, hittu dularfullar 
verur, stórskrýtið fólk og upp
lifðu fáránleika og furður til
verunnar. Þú munt ekki trúa 
ýmsu því sem þessi bók 
greinir, en vita skaltu að allt 
er það satt. Ótrúlegt en satt!
254 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416513

Risa brandarabók 
Andrésar
Hnausþykk og sjúklega 
fyndin brandarabók sem fær 

þig til að bilast úr hlátri! Tryll
ingslega skemmtileg lesning 
fyrir hresst fólk á öllum aldri 
auk þess sem hér má finna 
sígildar ráðgátur fyrir snill
inga með athyglisgáfuna í 
lagi! Rúmlega 1000 spreng
hlægilegir brandarar! 
336 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130624
Leiðb.verð: 2.690 kr.

Seiðkonan
Leyndardómurinn um hinn 
ódauðlega Nicolas Flamel
Michaelscott
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Nicolas Flamel fer huldu höfði 
í London. Máttur hans fer 
þverrandi og eigi að takast að 
yfirbuga óvininn verður hann 
að finna einhvern til að kenna 
tvíburunum töfra vatnsins. 
Seiðkonan er þriðja bókin í 
vinsælum bókaflokki Micha
els Scott um hinn ódauðlega 
Nicolas Flamel. Bækurnar 
fara sigurför um heiminn og 
kvikmyndir byggðar á bóka
flokknum eru í deiglunni.
419 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112118

Sjóræningjar
Skemmtileg bók fyrir litla 
grallara um sjóræningjaleiki 
og þrautir. Tvær sjóræningja
grímur fylgja með bókinni 
auk fjölda límmiða. 
24 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426024

Skósmiðurinn 
og álfarnir
Skemmtilegu 
smábarnabækurnar
ericsuben
Myndir:Jerrysmath
Þýð.:Björgvine.Björgvinsson
Hvað er það sem hvetur okkur 
til að gera eitthvað fyrir aðra 
án þess að ætlast umbunar? 
Bókin Skósmiðurinnogálfarn-
ir fjallar um fátækan skósmið 
og konu hans. Þegar harðnar 
á dalnum berst hjálpin óvænt 
og óumbeðið úr álfheimum. 
Indæll og elskulegur skó
smiðurinn og hans ljúfa kona 
launa bjargvættum sínum 
með því að búa til það sem 
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Úlfurinn óforbetranlegi – en óneitanlega þó 
nokkuð glæsilegi – fær nú framúrskarandi 
hugmynd. Hann ætlar ekki bara að éta 
hana Rauðhettu, heldur ömmuna líka!
Og það fyrirhafnarlaust, í krafti kænsku 
sinnar. 

Hinn illi Mýrgarður barón er kominn á kreik og 
dreymir um að gæða sér á skrímslum! Getur Úlfur 
komið í veg fyrir hina grimmdarlegu skrímslaveislu, 
eða endar hann sjálfur sem gómsætur eftirréttur?

ÉG ER KLÁRASTUR

EFTIR SKRÍMSLABRÆÐURNA SKÚLA OG SKJÖLD 

ÉG ER KLÁRASTUR EFTIR MARIO RAMOS

ÞÝÐANDI: INGUNN SNÆDAL

ÞÝÐANDI: GUÐRÚN VILMUNDARDÓTTIR
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– en óneitanlega þó 
ú framúrskarandi 
ki bara að éta 
ömmuna líka!
í krafti kænsku 

RIO RAMOS

BÚIÐ YKKUR UNDIR
SKRÍMSLAVEISLU!

HENTAR 
BYRJENDUM

Í LESTRI

Í kjölfar 
metsölubókanna 

HVER ER 
FLOTTASTUR? OG 

HVER ER 
STERKASTUR?
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þá bráðvantar. Falleg saga 
sem sýnir að greiðvikni og 
góðsemi eru göfugir mann
kostir. Gleðin, sem fólgin er í 
því að geta hjálpað öðrum, er 
dýrmætasta umbunin. 
24 bls.
Bókaútgáfan Björk
ISBN 9789979807803
Leiðb.verð: 385 kr.

Skrautleg sæskrímsli 
og aðrar lystisemdir
Hrikalega skrýtnar skepnur
skrímslabræðurnirskúli&
skjöldur
Þýð.:Ingunnsnædal
Hinn illi Mýrgarður barón ætl
ar að gæða sér á skrímslum – 
getur Úlfur komið í veg fyrir 
hina grimmdarlegu veislu, 
eða endar hann sjálfur sem 
gómsætur eftirréttur? 
168 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423504
Leiðb.verð: 3.480 kr.

Skrifum og þurrkum út
Lærum að skrifa stafina
Þýð.:saraHlínHálfdanardóttir
Lærum að skrifa stafina er 
fjórða bókin í bókaflokknum 
Skrifum og þurrkum út. Bókin 
þjálfar barnið í að skrifa og 
teikna og styrkir fínhreyfing
ar þess. Í bókinni eru þrosk

andi og skemmtileg verkefni 
tengd stafrófinu.

Aldur: 37 ára
28 bls.
Unga ástin mín ehf.
ISBN 9789935429124

Skúli skelfir og 
jólaleikritið
Francescasimon
Myndir:Tonyross
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Hér birtist Skúli skelfir í litríkri 
og skemmtilegri bók fyrir byrj
endur í lestri. Skúli býst fast
lega við að fá aðalhlutverkið 
í jólaleikritinu! Hver annar en 
hann gæti leikið hinn syngj
andi og dansandi Jósef? Því 
miður horfir málið allt öðruvísi 
við Hörku hörðu …
96 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111999

Sá röndótti 
Snýr aftur!

Getur þú fundið hann? 

Sögubækur fyrir byrjendur í lestri 
Þrautabækur  

felumyndabók  

Strumpaðu Þær allar!



ÆVINTÝRIÐ LIFNAR VIÐ Í HÖNDUM BARNSINS

Galdrakarlinn í oz

Hrífandi fellimyndir og leikhljóð

sogurutgafa.is

Velkomin í töfraland
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Skúli skelfir rokkar
Francescasimon
Myndir:Tonyross
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Fjórar nýjar prakkarasögur 
af Skúla skelfi með fullt af 
fyndnum myndum. Skúli er 
uppáhald allra og hér er hann 
sannarlega í essinu sínu!
108 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112095 Kilja

Stóra Dýrabókin
Þýð.:HálfdanÓmar
Hálfdanarson
Bókin hjálpar börnum að 
byggja upp orðaforða sinn 
þegar þau skoða fallegar 
myndir af ýmsum dýrum og 
læra að þekkja þau.

Aldur: 1 árs +

12 bls.
Unga ástin mín ehf.
ISBN 9789935429032

Strumparnir
Geimstrumpur
Strumparnir og draugahöllin
Strumparnir og eiturflugan
Strumparnir og risafuglinn
Peyo
Þýð.:sölviBjörnsigurðsson
Strumparnir ástsælu eru 
sífellt að lenda í spennandi 
ævintýrum. Nú bætast fjórar 
skemmtilegar strumpasögur 
í safnið. Fjörugar sögur sem 

henta lesendum á aldrinum 
3–7 ára.
32 bls.
FORLAGIð
IÐUNN
ISBN 9789979105008 
/05015/04964/04971

Strumparnir 
– þrautabækur
Strumpafjör 3
Strumpafjör 4
Peyo
Þýð.:sölviBjörnsigurðsson
Tvær skemmtilegar bækur 
með fjölbreyttum þrautum 
og verkefnum, önnur fyrir 46 
ára og hin fyrir 79 ára börn. 
Strumpaðu þessar þrautir ef 
þú getur!
36 bls.
FORLAGIð
IÐUNN
ISBN 9789979104988 
/04995 ób

Risasyrpa
Svarti Skuggi
WaltDisney
Þýð.:sigríðurHalldórsdóttir
Svarti Skuggi, hinn útsmogni 
erkióvinur Mikka Músar, svífst 
einskis til að ná heimsyfir
ráðum. Mikki þarf stöðugt að 
vera á varðbergi gagnvart 
honum enda er Svarti Skuggi 
snillingur á sviði grimmdar
verka. Hér er komin Risasyrpa 
sem fjallar um átök þessara 
tveggja fjandmanna í tuttugu 
og tveimur hörkuspennandi 
sögum.
512 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130280
Leiðb.verð: 2.690 kr. Kilja
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Svona gerum við
richardscarry
Þýð.:rúnaGísladóttir
Í bókinni eru 7 sögur eftir 
Richard Scarry, einn snjallasta 
barnabókahöfund heims. 
Fjörlega skrifaðar og teikn
ingar hans skemmtilegar og 
hugmyndaríkar.
32 bls.
Setberg
ISBN 9789979525066
Leiðb.verð: 950 kr.

Tilraunabók barnanna
BerndtsundstenogJanJäger
Þýð.:ÖrnólfurThorlacius
Það er spennandi að rann
saka og gera tilraunir. Þessi 
bók opnar börnunum leið 
að heimi tilraunavísinda. Þau 
komast að því, hve skemmti
legt það getur verið að upp
götva hvernig hlutirnir gerast 
og hvað gerist ekki. Hér er 
lýst fjölda stórskemmtilegra 
og einfaldra tilrauna sem 
hver og einn getur gert og 
nýtt sér það sem er innan 
seilingar á heimilinu.
45 bls.

Bókaforlagið Bifröst
ISBN 9789935412126
Leiðb.verð: 2.980 kr.

Úkk og Glúkk
Ævintýri kúng-fú-hellisbúa 
úr framtíðinni
DavPilkey
Þýð.:BjarniGuðmarsson
Varúð! Ekki fyrir lúða. Úkk og 
Glúkk eru svölustu hellisbúar 
steinaldarinnar. Þeir una 
glaðir við sitt þegar sóðalegt 
risafyrirtæki úr framtíðinni 
ræðst inn í líf þeirra. Strákarn
ir og risaeðlukrílið Lilja snúa 
vörn í sókn og ferðast um 
tímagöng til ársins 2222 e.Kr. 
Þau eignast nýja vini, læra 
kúngfú og berjast við hroða
leg illmenni framtíðarinnar. 
En stóra spurningin er: tekst 
þeim að bjarga fortíðinni og 
þar með okkur í nútíðinni? 
Æsispennandi grallarasaga 
eftir höfund bókanna um 
Kaftein Ofurbrók. 
176 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112262

Töfrar Töfrar Töfrar Töfrar Töfrar Töfrar 
eru tileru tileru til
Töfrar 
eru til
Töfrar Töfrar Töfrar 
eru til
Töfrar 
eru til
Töfrar 
eru til
Töfrar Töfrar Töfrar 
eru til
Töfrar Töfrar Töfrar Töfrar Töfrar Töfrar Töfrar 
eru tileru tileru til
Töfrar 
eru til
Töfrar Töfrar Töfrar 
eru til
Töfrar 
eru til
Töfrar 
eru til
Töfrar Töfrar Töfrar 
eru til
Töfrar Töfrar Töfrar Töfrar Töfrar Töfrar Töfrar 
eru tileru tileru til
Töfrar 
eru til
Töfrar Töfrar Töfrar 
eru til
Töfrar 
eru til
Töfrar 
eru til
Töfrar Töfrar Töfrar 
eru til
Töfrar 

Geta krakkar í alvörunni 
bjargað heiminum?  

Græni atlasinn 
er hressandi fantasíusaga 

fyrir tíu ára og eldri.



50

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

Vallabækur
Hvar er Valli?
Hvar er Valli núna?
MartinHandford
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Allir þekkja Valla en það getur 
reynst erfitt að hafa uppi á 
honum! Stórskemmtilegar 
bækur sem fólk á öllum aldri 
getur gleymt sér yfir. Loksins 
fáanlegar að nýju.
32 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111494/1500

Valva vandræðanorn
Þýð.:Helgasoffíaeinarsdóttir
Valva er mesta vandræða
norn sem sest hefur á skóla
bekk í Nornaskóla Teklu.

Þrátt fyrir góðan ásetning 
tekst henni alltaf að koma 
sér í klandur.

Aldur: 611 ára
83 bls.
Unga ástin mín ehf.
ISBN 9789935429049

Þankastrik
WaltDisney
Þýð.:sæunnÓlafsdóttir
Bráðskemmtileg blöð, full 
af spennandi verkefnum, 
sögum og afþreyingu af 
ýmsu tagi. 
48 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130310
Leiðb.verð: 1.290 kr. Kilja

Þytur í laufi
(Wind in the willows)
KennethGrahame
Þytur í laufi er í hópi sígildra 
barnabóka. Börn njóta þess 
svo sannarlega að hlýða á 
eða lesa um ævintýri Molda, 
Rotta, Todda og Greifingjans. 
Þetta vinsæla ævintýri eftir 
Kenneth Grahame í frábærri 
þýðingu Jóns Arnar Marinós
sonar og með rómuðum 
myndum Roberts Ingpen.
224 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416629

Nú getur þú lært  
að teikna herra Skell,  

ungfrú Sól og  
alla hina líka!

Spreyttu 
þig

Með  
límmiðum,  
stenslum og  
teikniblokk
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Fangarnir í trénu
HarpaDísHákonardóttir
Sjálfstætt framhald af Galdra
steininum sem kom út 2009. 
Nú lendir Erla í nýjum ævin
týrum í Álfheimum þar sem 
hún reynir að bjarga vinum 
sínum konungsbörnunum 
úr klóm svartdverganna 
í töfratréi Völmundar illa. 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir leik
kona les.
H 
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417510
Leiðb.verð: 2.490 kr.

Sólskinsbarn
HuldaÓlafsdóttir
Karl Theódór var sólskins
barn. Samt var svo mikil rign
ing daginn sem hann fæddist 
að fólkið í Keflavík, bænum 
þar sem hann bjó, hafði aldrei 
vitað annað eins …

Ólafía Hrönn Jónsdóttir 
leikkona les þessa líflegu bók 
sem er á 2 CD diskum.
H 
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417404
Leiðb.verð: 2.490 kr.

Sögur af Munda
- fyrir alla fjölskylduna
BryndísVíglundsdóttir
Mundi átti heima fyrir vestan 
þegar hann var strákur. Í sög
unum er sagt frá samskiptum 
hans og fólksins í dalnum 
við hvert annað, dýrin og 
hrikalega náttúruna. Margt 
dreif á daga Munda sem 
áreiðanlega er frábrugðið lífi 
nútímabarna og alltaf var 
nóg við að vera bæði í leik 
og starfi. Í sögunum er leitast 
við að halda ýmsu til haga 
úr daglegu máli fólksins fyrir 
vestan. 
H 120 mín.
Gaman að lifa sf
ISBN 9 789979 650669

Barna- og unglingabækur 
««« HljóðbækurHljóðbækurHljóðbækur »»»

Jólagjafirnar
færðu í

Ég ætla að spara í ár!É laæ l ía !a pgÉg ætla að spara í ár!
®®

Jólagjafirnar 
færðu í
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Skáldverk 
««« ÍslenskÍslenskÍslensk »»»

Allra síðasta eintakið
HeiðaÞórðar
Þetta er einlæg saga og hisp
urslaus, allt að því erótísk á 
stundum… Undir sléttu og 
felldu yfirborði Sólu leynist 
fjársjóður sem geymir mis
fagrar minningar úr fortíð 
hennar.

Þetta er frumraun Heiðu 
Þórðar á ritvellinum sem hef
ur skrifað pistla fyrir Bleikt.is 
og Spegill.is. Sagan er að ein
hverju leyti byggð á atvikum 
úr lífi höfundar.
144 bls.
KSF útgáfa
ISBN 9789979709299
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Allt með kossi vekur
GuðrúnevaMínervudóttir
Myndskr.:sunna
sigurðardóttir
Sannleiksleitin leiðir fólk á 
óvæntar slóðir. Davíð vill vita 
hvaða þátt móðir hans átti í 
dapurlegum örlögum vina 
hennar. Hafði hún kannski 
tortímandi áhrif á alla í kring
um sig? Leit Davíðs verður 
ferðalag djúpt inn í innstu 
sálarmyrkur og knýr hann 
að lokum til að takast á við 
erfiðar spurningar um sjálfa 
tilvistina og kossinn sem býr 
yfir ævintýralegum ógnar
krafti. Hugkvæm, áleitin og 
eftirminnileg saga sem sver 

sig í ætt við fyrri verk höf
undar, þar sem frásögnin 
dansar á mörkum raunsæis 
og fantasíu. 
353 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112217

Bernskubók
sigurðurPálsson
Hér teflir Sigurður Pálsson 
fram lifandi fortíðarmyndum 
sem hafa mótað hann sem 
einstakling frá frumbernsku, 
hann lýsir því hvernig skiln
ingarvitin vakna, hvernig 

barnið nemur og skynjar 
umhverfi sitt, fjölskyldu og 
sveitunga, náttúruna, tungu
málið; hvernig dýr og menn 
og almættið sjálft leika hlut
verk sín á leiksviði barnsins. 
Sigurður hlaut Íslensku bók
menntaverðlaunin 2007 fyrir 
Minnisbók sína.
288 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112187

Bónusstelpan
ragnasigurðardóttir
Sem útskriftarverkefni í 
Listaháskólanum velur Diljá 
að afgreiða á kassa í Bónus, 
með Bónusbleikt hár og skær
bleikar varir. Þegar sá kvittur 
kemst á kreik að Bónusstelp
an geri kraftaverk hikar Diljá 
ekki við að taka gjörninginn 
skrefi lengra. Skólinn og fjöl
skyldan vilja að hún hætti en 
þúsundþjalasmiðurinn Hafliði 
stendur með henni. Grípandi 
saga beint úr blæðandi ís
lenskum samtíma. 
213 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332381



„... sálfræðileg glöggskyggni, 
afar hnitmiðaður stíll og 
þægilegur taktur.“
The Independen

 „Arnaldur skrifar betur 
en nokkur annar 
íslenskur glæpasagna-
höfundur.“

KB / MorgunBlAðIð

„Fremstur 
norrænna 
sakamála-
höfunda.“
TIMes

The guArdIAn

A r nA ldur Indr IðA son

EInvígIð eftir Arnald Indriðason 

er snilldarlega samin saga um  

spennuþrungið andrúmsloft kalda  

stríðsins – en líka um átakanleg  

örlög, glataða bernsku og hjartasár

The guThe guT Ahe guAhe gu rdIAn

„... sálfræðileg glöggskyggni, „... sálfræðileg glöggskyggni, „... sálfræðileg glöggskyggni, 
afar hnitmiðaður stíll og afar hnitmiðaður stíll og afar hnitmiðaður stíll og 
þægilegur taktur.“þægilegur taktur.“þægilegur taktur.“þægilegur taktur.“þægilegur taktur.“þægilegur taktur.“
The Independen

„Arnaldur skrifar betur „Arnaldur skrifar betur „Arnaldur skrifar betur 
en nokkur annar en nokkur annar 
íslenskur glæpasagna-íslenskur glæpasagna-íslenskur glæpasagna-íslenskur glæpasagna-íslenskur glæpasagna-íslenskur glæpasagna-íslenskur glæpasagna-íslenskur glæpasagna-
höfundurhöfundurhöfundurhöfundurhöfundurhöfundurhöfundurhöfundurhöfundur.“.“.“

ðIð

höfundurhöfundurhöfundurhöfundurhöfundurhöfundurhöfundurhöfundurhöfundur.“.“

KB / MorgunBKB / MorgunBKB / Morgun lAð

„Fremstur „Fremstur 
norrænna norrænna 

A r nA ldur Indr IðA son

stríðsins – en líka um átakanleg 

örlög, glataða bernsku og hjartasár

norrænna norrænna 
sakamála-sakamála-
höfunda.“höfunda.“höfunda.“höfunda.“
TIMTIMT es
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Brakið
Yrsasigurðardóttir
Hvað varð um fjögurra manna 
fjölskyldu og þriggja manna 
áhöfn snekkju sem rekur 
mannlausa inn í Reykjavíkur
höfn? Þóra Guðmundsdóttir 
lögmaður fær það verkefni að 
grafast fyrir um örlög fólksins 
en um leið kemst lesandinn 
smám saman að því hvaða 
óhugnanlegu atburðir áttu 
sér stað um borð. „Verk Yrsu 
standast samanburð við 
það sem best gerist í glæpa
sögum samtímans, hvar sem 
er í veröldinni,“ segir Times 
Literary Supplement.
320 bls.
Veröld
ISBN 9789935440082
Leiðb.verð: 5.890 kr.

Dagbók vesturfara 
1902–1918
JóhannMagnúsBjarnason
Formáli:Gyrðirelíasson

Inng.:BaldurHafstað
Dagbók Jóhanns Magnúsar 
kemur nú út í fyrsta sinn. 
Hún varpar ljósi á líf og starf 
fremsta skáldsagnahöfundar 
VesturÍslendinga en lýsir 
jafnframt einstöku samfélagi 
landa okkar á sléttunum 
miklu í NorðurAmeríku.

„Reyndar töfraði Jóhann 
Magnús mig svo dreinginn, 
að ég gleymdi að hugsa útí 
harmleik útflytjandans …“ 
(Halldór Laxness)
251 bls.
Lestu.is
ISBN 9789935150004
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Einvígið
ArnaldurIndriðason
Sumarið 1972 er Reykjavík í 
uppnámi; heimsmeistaraein
vígið í skák er að hefjast og 
fulltrúar austurs og vesturs 
fylgja sínum mönnum að tafl
borðinu. Meðan hæst stend
ur fer ungur piltur í bíó og 
verður fyrir fólskulegri árás. 
Marion Briem stýrir rannsókn 
málsins og reynir að átta sig 
á því einvígi sem þarna er 
háð með lífið að veði. Áleitin 
saga meistara Arnaldar þar 
sem sannsögulegir atburðir 
ramma inn grípandi frásögn 
af hörmulegri mannfórn.
317 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221470
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Ari Trausti
Guðmundsson

Í Sálumessu kristallast saga þjóðarinnar frá upphafi byggðar 
til okkar daga. Þær fimm tengdu frásagnir sem hér birtast eiga 
það sameiginlegt að greina frá merkum tímamótum í sögu 
okkar. Þáttaskil – átökin sem fylgja nýjum siðum í breyttu 
samfélagi – eru leiðarstefið sem leggur grunn inn að eftir
minnilegri hljóm kviðu í þessu heilsteypta skáldverki. Af sam
henginu má ef til vill ráða hvers er að vænta af framtíðinni.

Ari Trausti Guðmundsson hefur 
vakið verðskuldaða athygli fyrir skáld
verk sín. Hann hefur sent frá sér fjórar 
ljóðabækur og þrjár skáld sögur auk 
þess sem hann hlaut Bókmennta
verðlaun Halldórs Laxness árið 2002 
fyrir sagna safnið Vegalínur.



Illa útleikið lík við eyðibýli í Skagafirði, nýgræðingur í lögreglunni á Siglufirði reynir að 
koma reiðu á eigið líf, ung reykvísk sjónvarpskona í upplýsingaleit og nepölsk stúlka sem 
bíður dauða síns á myrkum stað. Saman fléttast þessir þræðir í spennuþrungna frásögn 
þar sem ekkert er sem sýnist. Ragnar Jónasson sýnir og sannar að velgengni Snjóblindu 
heima og erlendis er engin tilviljun.

„Vel heppnuð flétta, sígild morðgáta þar sem heill leikflokkur liggur undir grun. Og þegar 
upp er staðið var það ekki neinn sem maður var með á listanum. Hvað vill maður meira?“  
SPIEGEL ONLINE UM SNJÓBLINDU
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„Ein af fjórum bestuskáldsögum haustsins.“ÞÝSKA TÍMARITIÐ GALAUM SNJÓBLINDU
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Eiríkur Hansson
Bernskan
JóhannMagnúsBjarnason
Formáli:BaldurHafstað
Sagan af Eiríki Hanssyni eftir 
VesturÍslendinginn Jóhann 
Magnús Bjarnason kom út 
í þremur hlutum á árunum 
1899 til 1903 og naut gríðar
legra vinsælda. Um árabil 
hefur þetta töfrandi verk ver
ið ófáanlegt. Hér birtist fyrsti 
hluti verksins (Bernskan) sem 
greinir frá brottför hinnar 
ungu söguhetju frá Íslandi 
og fyrstu árunum í framandi 
umhverfi. Sannfærandi og 
spennandi skáldsaga um 
gleði og sorgir vesturfara upp 
úr 1870.

„…sögur Jóhanns Magn
úsar eru skrifaðar af einlægni 
og alúð og umtalsverðri gáfu. 
– Í raun er ekki hægt að biðja 
um meira.“ Gyrðir Elíasson
118 bls.
Lestu.is
ISBN 9789935150011
Leiðb.verð: 2.990 kr.

Eitt andartak í einu
HarpaJónsdóttir
Dag nokkurn birtist ung 
ófrísk stúlka í litlu sjávar
plássi. Lárus, borinn og 
barnfæddur í firðinum, tekur 
á móti henni á flugvellinum. 
Bæjarbúar komast smám 
saman að leyndarmálum 
þessarar hæglátu stúlku og 
taka þátt í glímu hennar við 

lífið. Áður en yfir lýkur eru 
örlög hennar samofin pláss
inu og þá sérstaklega Lárusi. 
160 bls.
Salka
ISBN 9789935170224 Kilja

Elíasarbók
elíasMar
samant.:ÞorsteinnAntonsson
Hér birtast í fyrsta sinn sögur 
og ljóð úr óútgefnum hand
ritum Elíasar ásamt óbirtum 
teikningum hans. Bók um 
ástir og örvæntingu með 
áherslum sem ekki hafa fyrr 
verið kynntar fyrir íslenskum 
lesendum á eigin tungumáli. 
331 bls.
Salka
ISBN 9789935170217
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Sigrún Davíðsdóttir 
er landskunn fyrir pistla sína í 
Speglinum á RÚV. Sýn henn ar 
á íslenskt efna hagslíf er skörp, 
efnistökin vönduð og bein

skeytt. Hér fær þekk ing hennar og reynsla notið sín til 
fulls í spennandi skáld sögu sem skrifuð er beint inn 
í íslenskan sam tíma. Höfundur setur hlut ina í sam
hengi sem er í senn óvænt, áleitið og sárt.
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Farandskuggar
ÚlfarÞormóðsson
Sársaukafullt ferðalag sonar 
um ævi móður sinnar en um 
leið er hér sögð saga heillar 
kynslóðar íslensks alþýðu
fólks – farandskuggum fyrri 
tíðar – í bók sem er í senn 
raunsæ og þrungin fegurð.

„Frábær bók.“ – Árni Matt
híasson, Morgunblaðinu.

101 bls.
Veröld
ISBN 9789979789949
Leiðb.verð: 5.290 kr.

Feigð
stefánMáni
Lögreglumaðurinn Hörður 
Grímsson er heljarmenni, ein
rænn og skyggn, og feigðin 

kallar að honum úr öllum 
áttum – hann hefur komist af 
úr sjávarháska og hinu mann
skæða snjóflóði á Súðavík. Á 
hverjum degi berst hann 
við fortíðardrauga. Hörður 
á í höggi við fornan fjanda, 
dópsalann, steratröllið og 
undirheimahrottann Símon 
Örn Rekoja og berast átök 
þeirra milli Reykjavíkur og 
Vestfjarða. Kynngimögnuð 
saga, full af krafti, kynjum og 
taugatrekkjandi spennu frá 
höfundi Skipsins og Svartur
áleik.
524 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112040

Fimm þjófar
JónPállBjörnsson
Lyosborg! Stærsta borg ver
aldar, oft nefnd Demantur 
austursins, háborg stjórn
sýslu, fjármála, menningar og 
lista, miðdepill galdrafræða í 
hinum víðfeðma Austurheimi.

En bak við glæsilegt ytra 
útlit, bak við hvítar hallir og 

Þór a r i n n Leifsson

allslaus á  
götunnigötunnigötunnigötunni
Ísmeygilega fyndin skáldævisaga 
Þórarins Leifssonar  
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græna garða eru skuggalegar 
götur og myrkir gangar, undir 
yfirborði velmegunar starfa 
þjófar, hórur, svikahrappar 
og morðingjar.

Inn í þennan iðandi og 
viðsjárverða heim sogast Atli 
Oddgeirsson, sveitapiltur af 
norðlægum slóðum, sem 
virðist einfaldur og saklaus, 
en ekki er allt sem sýnist. 
Eftir aðeins 10 daga dvöl í 
stórborginni er hann nánast 
ættleiddur af litlum en ein
kennilegum hópi þjófa sem 
sér notagildi í stráknum.

Fimmþjófar er fyrsta bókin 
í fantasíuheimi Jóns Páls 
Björnssonar, sagnfræðings. 
Hér er á ferðinni algjör nýjung 
í íslenskum skáldskap sem 
lesendur munu vel kunna að 
meta. Jón Páll hefur skapað 
magnaðan og framandi 
fantasíuheim sem er fullur af 
skrautlegum furðuverum.
320 bls.

Tindur
ISBN 9789979653691
Leiðb.verð: 2.690 kr. Kilja

Gestakomur 
í Sauðlauksdal
sölviBjörnsigurðsson
Aldurhniginn og blindur snýr 
Björn Halldórsson á heima

slóðir í Sauðlauksdal með lít
ilræði af kartöfluútsæði sem 
Friðrik konungur hefur falið 
honum að rækta svo landar 
hans drepist ekki úr sulti. Það 
er dimmt yfir þjóðinni: mann
fellir og kuldatíð, eldgos og 
bjargarleysi. Mitt í öllum 
hörmungunum ríkir samt 
von hjá gömlum bónda um 
að koma Íslendingum í hóp 
vel haldinna þjóða. Heillandi 
saga um mat og hugarheim 
18. aldarinnar.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416643

Glæsir
ÁrmannJakobsson
Hér er fjallað á fágætlega 
skemmtilegan hátt um 
gamal menni sem varð að 
draugi í lifanda lífi af því hann 
gat ekki skapað heldur aðeins 
tortímt. En hver er hann? Hví 
verður þorstinn eftir sæmd
inni öllu öðru sterkari? Sagan 
um Glæsi er í senn viðburða

R agna Sigu R ða R dót t iR

Ger ast kr aftaverk  
     … í Bónus?     … í Bónus?     … í Bónus?     … í Bónus?
Á kassanum vinnur stúlka með skærbleikt hár 
og skærbleikar varir. Hún lætur óskir manna 
rætast – er það gjörningur eða gabb?

grípandi saga úr blæðandi íslenskum  
samtíma eftir Rögnu Sigurðardóttur



Eftir höfund  
SkaparanS 
og YoSoY

Guðrú n Eva  
MínErv udót t ir

     Áleitin og  
 eftirminnileg 

sem dansar á mörkum raunsæis og fantasíusem dansar á mörkum raunsæis og fantasíusem dansar á mörkum raunsæis og fantasíu

Eftir höfund 
Skaparan
og 

 eftirminnileg eftirminnileg eftirminnileg

Hugkvæm, áleitin og eftirminnileg skáldsaga Hugkvæm, áleitin og eftirminnileg skáldsaga Hugkvæm, áleitin og eftirminnileg skáldsaga 
sem dansar á mörkum raunsæis og fantasíusem dansar á mörkum raunsæis og fantasíusem dansar á mörkum raunsæis og fantasíu

Eftir höfund 
SkaparanS
og YoSoY

Guðrú n Eva Guðrú n Eva 
MínMínEErv udót t irrv udót t ir

Hugkvæm, áleitin og eftirminnileg skáldsaga Hugkvæm, áleitin og eftirminnileg skáldsaga Hugkvæm, áleitin og eftirminnileg skáldsaga 
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rík, dramatísk og neistandi 
fyndin en umfram allt barma
full af tilfinningum.

 FB / Fréttablaðið
204 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112057

Götumálarinn
Þórarinnleifsson
Árið 1986 hverfur nítján ára 
Íslendingur á ferðalagi um 
Evrópu. Brátt hefja systir 
hans og móðir dauðaleit að 
drengnum – en óttast jafn
framt hvað þær muni finna. Í 
þessari makalausu skáldævi
sögu berst lesandinn vítt og 
breitt um Spán og Marokkó, 
inn í framandi og háskalegan 
heim götulistamanna og 
flækinga. Frásögnin er æsi
spennandi, full af ógn og 
ísmeygilegri fyndni eins og 
fyrri verk höfundar.
276 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332343

Hálendið
steinarBragi
Tvö pör úr Reykjavík fara í há
lendisferð að hausti. Norðan 
við Vatnajökul gerir svarta
þoku og þau klessukeyra 
jeppann. Þau fá gistingu í 
dularfullu húsi í auðninni 
og erfitt reynist að komast 
burt. Smám saman verður 
líka erfitt að átta sig á því 
hvar óvinurinn leynist. Gríp
andi frásögn um endimörk 
mennskunnar og grimmd ís
lenskrar náttúru – eða okkar 
sjálfra.
253 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332312

Hjarta mannsins
JónKalmanstefánsson
Í gamalli arabískri læknisbók 
segir að hjarta mannsins 

Glettin oG 
Gr átbrosleG

„Þú drapst sjónvarpið kona,  
          þannig er það nú bara. 
Það verður ekkert horft  
             á dagskrána í kvöld.“

nóvember 1976 er margslungið 
skáldverk frá liðnum tíma – nálægum  
en samt undarlega fjarlægum

H aukur INgva r ssoN

nóvember 1976nóvember 1976n er margslungið er margslungið 
skáldverk frá liðnum tíma – nálægum skáldverk frá liðnum tíma – nálægum 
en samt undarlega fjarlægumen samt undarlega fjarlægum
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NÝ BÓK YRSU!
 Mannlausa snekkju rekur að landi í Reykjavík.

Sjö manns er saknað og Þóra Guðmundsdóttir 

lögmaður rannsakar hvaða óhugnanlegu 

atburðir áttu sér stað um borð. 
 

„Náttúrutalent á sviði glæpasagna.“

– SPIEGEL ONLINE
 

„Ég skil vel af hverju allir eru svona æstir út af 

glæpasögum Yrsu Sigurðardóttur. Þær eru afar 

heillandi, ferskar og spennandi.“ 

– JAMES PATTERSON

„Eitt af m
eistaraverkum

spennubókm
enntanna.“

BÜCHER UM
 ÉG M

AN ÞIG

 

„Stenst saman- 

burð við það sem 

best gerist í glæpa- 

sögum samtímans.“

– TIMES LITERARY SUPPLEMENT

UM ÖSKU
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skiptist í tvö hólf, annað heitir 
hamingja, hitt örvænting. 
Hjartamannsins er sjálfstætt 
framhald bókanna Himnaríki
og helvíti (2007) og Harmur
englanna (2009) sem hlotið 
hafa einróma lof um alla 
Evrópu.
394 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423382
Leiðb.verð: 5.880 kr.

Í nýjum heimi
JóhannaKristínAtladóttir
Í nýjum heimi er kraftmikil 
óvenjuleg skáldsaga sem 
gerist við aðstæður sem 
erfitt er að ímynda sér í nú
tímaveröld. Hamfarir verða 
til þess að nútímafólk þarf 
að taka upp verklag forfeðra 
sinna, án rafmagns og allra 
nútímaþæginda.

Rut og Bjarki flýja borgina 
þar sem allt er í upplausn, og 
hefja ferð sína út í óvissuna í 
leit að betra lífi.
380 bls.
Töfrakonur / Magic Women ehf.
ISBN 9789979999065

Jarðnæði
OddnýeirÆvarsdóttir
Ung kona ferðast með ást
manni sínum og bróður í 
leit að rótfestu og húsnæði 
sem rúmar allt í senn: Ástar 
og fjölskyldulíf, skrautlegt 
félagslíf, einveru og næði. 
Eftir tragískar tilraunir til að 
finna sér og sínum stað, rekst 
hún á aldagamalt fyrirkomu
lag sem reynist á dularfullan 
hátt vera lausn.
212 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423474
Leiðb.verð: 5.880 kr.

jójó
steinunnsigurðardóttir
Næstsíðasti  sjúklingur 
dagsins kveikir minningu 
í huga læknis. En hvaðan? 
Smám saman verður hann 
að horfast í augu við sjálfan 

Uppheimar  |  Vesturgötu 45  |  300 Akranes  |  511 2450
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B J A R N I  B J A R N A S O N

Hvað kostar óflekkað mannorð?
 
Starkaður Leví veltir þess  ari spurn ingu fyrir sér, enda hefur hann 
farið huldu höfði frá banka hruni, úthrópaður og eftirlýstur fyrir 
sinn hlut í íslenska efnahagsundrinu. Niðurstaðan er sú að eina 
leiðin fyrir hann til að öðlast aftur þátttökurétt í samfélaginu sé 
að verða sér úti um nýtt mann orð – hvað sem það kostar. Þar 
með fer af stað mögnuð atburðarás sem krefur lesendann um 
fylgd allt til enda.

Mannorð er níunda skáldsaga 
Bjarna Bjarna  sonar sem und
ir  strikar með þessu áleitna verki 
sérstöðu sína á ís lensk um skálda 
bekk. Bjarni hefur hlotið fjölda 
viður   kenninga og verð launa fyrir 
verk sín. 
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sig og það líf sem hann 
hefur lifað, jafnframt því að 
standa frammi fyrir erfiðustu 
ákvörðun ferils síns: Eiga allir 
rétt á lækningu? Áhrifamikil 
skáldsaga um ást og uppgjör, 
glæp og refsingu – og órann
sakanlega vegi vináttunnar. 
166 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423405
Leiðb.verð: 5.880 kr.

Kattarglottið
BenediktJóhannesson
Kattarglottið er fyrsta smá
sagnasafn Benedikts Jó
hannessonar. Hann hefur 
um árabil skrifað greinar í 
blöð og tímarit, en þó ekkert 
þessu líkt.

Í bókinni eru fimmtán sög
ur og höfundur fer um víðan 
völl. Þekktur pólitíkus slettir 
ærlega úr klaufunum í New 

York, frægur blaðamaður 
nær að plata Guð almátt
ugan í viðtal og dýrin í skóg
inum hætta að vera vinir. 
Sögurnar eru glettnar en þó 
með alvarlegum undirtón. 
Söguhetjur eru bæði venju
legt fólk og einkennilegt, 
óþekkt og heimsfrægt. Eitt 
er sögunum sameiginlegt: 

Þær eru ekki allar þar sem 
þær eru séðar. 
160 bls.
Útgáfufélagið Heimur hf.
ISBN 9789979979067
Leiðb.verð: 4.500 kr.

Klækir
sigurjónPálsson

Íslensk stúlka, við hjálparstörf 
í Afganistan, bjargar með fífl
dirfsku sinni lífi bandarísks 
öldungadeildarþingmanns í 
skotáraás hryðjuverkasam
taka þar. Tveimur árum síðar 
er hann orðinn forseti Banda
ríkjanna. Án þess að gruna 
verður hún um leið skot
spónn samtakanna.
350 bls.
Sigurjón Pálsson
ISBN 9789979720294
Leiðb.verð: 3.500 kr. Kilja

Hver er Gl æsir?Hver er Gl æsir?Hver er Gl æsir?Hver er Gl æsir?Hver er Gl æsir?Hver er Gl æsir?Hver er Gl æsir?Hver er Gl æsir?Hver er Gl æsir?
Mögnuð skáldsaga um væntingar 
og svik, heiður og vansæmd eftir 
Ármann Jakobsson.

Sumum er ekki ætlað að skapa, 
aðeins að tortíma.

Á r m a n n Ja kobssonÁ r m a n n Ja kobssonÁ r m a n n Ja kobssonÁ r m a n n Ja kobsson

pbb / f r ét tat í Mi n n

aðeins að tortíma.aðeins að tortíma.aðeins að tortíma.

pbb / f r ét tat í Mi n n
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Konan við 1000°
Herbjörg María Björnsson 
segir frá
HallgrímurHelgason
Hugmyndaflug og frásagnar
snilli Hallgríms Helgasonar 
njóta sín meistaralega í 

dramatískri sögu konu sem 
lifað hefur tímana tvenna, 
setið fínustu veislur og 
kynnst dýpstu eymd. Af ið
andi húmor, innsæi og íróníu 
er henni fylgt úr íslensku fá
sinni til stríðshrjáðrar Evrópu 
og enn lengra út í hinn stóra 
heim áður en hún snýr til 
baka til að segja þá sögu sem 
engu eirir. „Ekki hægt að loka 
þessari bók.“ DerSpiegel
477 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112224

Litháinn
ÞorlákurMárÁrnason
Henrikas Lacatus er látinn 
laus úr fangelsi í Vilnius í 
Litháen. Hann á að hafa 
hægt um sig og er sendur í 
verkefni til Íslands. Vera hans 
hér hefur víðtækari áhrif en 
hann grunaði í fyrstu. Fyrr en 
varir er hann orðinn virkur 
þátttakandi í átökum innan 
íslenska glæpasamfélagsins 
sem samanstendur ekki bara 
af Íslendingum.

Þessi saga veitir einstaka 
innsýn í íslenskan glæpaheim 
þar sem veruleikinn er ömur
legri en fólk grunar. Þar takast 
á sterk öfl sem svífast einskis 
og eiga ítök víða.

Höfundur hefur kynnt sér 
ítarlega þennan nýja íslenska 
veruleika og setur hann hér 
fram í magnaðri spennusögu.
170 bls.
Tindur
ISBN 9789979653707
Leiðb.verð: 2.490 kr. Kilja

Lína Descret
Saga af skapara og 
tortímanda
rósaGrímsdóttir
Eins og lífið hafi ekki verið 
nógu erfitt fyrir Línu Descret, 
eina skaparatortímandann í 
gervöllum heiminum, þá fer 
lífið hennar skyndilega að 
líkjast söguþræði í vinsælustu 
myndasögu Createborgar. 
En hver er að herma eftir 
hverjum? Fyrr en varir standa 
hún og systir hennar frammi 
fyrir mikilli hættu sem virðist 
sprottin úr martröð frekar en 
raunveruleikanum.

Hvernig tengist þetta 
annarri hæðinni á heimili 
þeirra og mun eitthvað af 
þessu hjálpa Línu í byltingu 
tortímendanna?

Bókin er myndskreytt af 
höfundi og er undir japönsk
um og vestrænum áhrifum. 
Þetta er fyrsta bókin af fimm 
í fantasíuflokknum um Línu 
Descret.
546 bls.
Rosa Novella
ISBN 9789979709466 Kilja

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

www.boksala.is
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Guðmu ndur
a ndr i Thor sson

Mannfólkið er 
Merkilegt
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Lygarinn
sönn saga
ÓttarM.Norðfjörð
1972 fer fram sögufrægt 
skákeinvígi Fischers og 
Spasskys í Reykjavík. Í bak
grunni þarf lögreglan að 
takast á við skuggalega ráð
gátu. 2011 koma fram í dags
ljósið upplýsingar um hinn 

dularfulla Eimreiðarhóp sem 
Davíð Oddsson, Geir Haarde 
o.fl. valdamenn tilheyrðu. 
Hvernig tengjast þessi tvö 
mál? Spennusögur Óttars 
Norðfjörð hafa nú komið út í 
tuttugu löndum.
324 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416605

Lýtalaus
ÞorbjörgMarinósdóttir
Lilja er komin aftur á kreik og 
þó að hún sé bara á öðrum 
fæti á meðan hún jafnar sig 
eftir bílslys er hún eiturhress 
sem aldrei fyrr. Makalaus sló 
öll sölumet þegar hún kom út 
í fyrra og Lýtalaus gefur fyrri 
bókinni ekkert eftir. Pissfynd
in og hjartnæm samtímasaga 
fyrir stelpur á öllum aldri.
261 bls.

FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112026 Kilja

Mannorð
BjarniBjarnason
Það er ekki að ástæðulausu 
sem Starkaður Leví veltir 
því fyrir sér hvað óflekkað 
mannorð kosti, enda hefur 
hann farið huldu höfði frá 
bankahruni, úthrópaður og 
eftirlýstur fyrir sinn hlut í ís
lenska efnahagsundrinu. 

Ól a f ur Gu n na r sson

    Sögur til  

næStu bæja
Mergjað smásagnasafn eftir höfund  

metsölubókanna Tröllakirkja 

og öxin og jörðin

„ Þetta form leikur í 

              höndunum á Ólafi.“

          K B / K il ja nÓl a f ur Gu n na r sson
          K B / K il ja n

    Sögur til 
tu bæja

Mergjað smásagnasafn eftir höfund 

Tröllakirkja

xin og jörðin

„ Þetta form leikur í 

              höndunum á Ólafi.“
„ Þetta form leikur í 

              höndunum á Ólafi.“
„ Þetta form leikur í 

          K B / K il ja n

    Sögur til 
tu bæja

Mergjað smásagnasafn eftir höfund 

Tröllakirkja

xin og jörðin

„ Þetta form leikur í 

              höndunum á Ólafi.“
„ Þetta form leikur í 

              höndunum á Ólafi.“
„ Þetta form leikur í 



HJARTA MANNSINS EFTIR JÓN KALMAN STEFÁNSSON

Í gamalli arabískri læknisbók segir að hjarta mannsins skiptist í tvö hólf, annað heitir hamingja, 
hitt örvænting. Hjarta mannsins er sjálfstætt framhald bókanna Himnaríki og helvíti og Harmur 
englanna sem fara nú sigurför um Evrópu. Fyrst var það hafið, svo snjórinn. Nú er það ástin.

Jón Kalman Stefánsson hlaut nýlega hin virtu norrænu P.O. Enquist-verðlaun. Hann 
hefur þrisvar verið tilnefndur til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og hlaut 
Íslensku bókmenntaverðlaunin 2005 fyrir Sumarljós, og svo kemur nóttin. 

Jón Kalman Stefánsson hlaut nýlega hin virtu norrænu P.O. Enquist-verðlaun. Hann
hefur þrisvar verið tilnefndur til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og hlaut 
Íslensku bókmenntaverðlaunin 2005

þ
 fyrir Sumarljós, og svo kemur nóttin.

HAMINGJA & ÖRVÆNTING

„Meistaralega stíluð,

sár og hrífandi saga.“

FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR,

FRÉTTABLAÐIÐ

„Mikill skáldskapur.“ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON,KILJAN

„Stórglæsilegur

skáldskapur.“

KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR,

KILJAN

„Sumir eru þegar farnir 
að tala um Nóbelinn.“

ADRESSEAVISEN, NOREGI
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Niðurstaðan er sú að eina 
leiðin fyrir hann til að öðlast 
aftur þátttökurétt í samfé
laginu sé að verða sér úti um 
nýtt mannorð. Þar með fer af 
stað mögnuð atburðarás sem 
krefur lesendann um fylgd 
allt til enda.
240 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432261

Málverkið
ÓlafurJóhannÓlafsson
Sumarið 1944 verður lest 
á norðurleið frá Róm fyrir 
sprengju og myndlistarkon
an Kristín Jónsdóttir bjargast 
við illan leik heim á búgarð
inn San Martino í Toskana. 
Þar lætur húsfrúin hlynna að 
henni eins og öðrum flótta
mönnum og veit ekki betur 
en að koma hennar sé tilvilj
un. En Kristín á erindi einmitt 
á þennan stað … Grípandi 
örlagasaga eftir einn okkar 
snjöllustu höfunda.

324 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221500

Meistaraverkið 
og fleiri sögur
ÓlafurGunnarsson
Í sínu fyrsta smásagnasafni 
leikur Ólafur á ýmsa strengi. 
Hér segir frá Íslendingi sem 
barðist í Víetnam, útbrunn
um rokksöngvara sem fær 
óvænt tækifæri til að stíga 
á svið með Rod Stewart, 
súludansmey sem fer að búa 
með bifvélavirka, nasista og 
morðingja og ótal fleiri lit
ríkum persónum. Og svo var 
það maðurinn sem þurfti að 
stela sínu eigin húsi árið sem 
Ísland varð lýðveldi. 
189 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112033

Meistari hinna blindu
elíFreysson
Einstök saga. Heimur bók
arinnar er heillandi en þó 
grimmur og miskunnarlaus. 
Ill öfl eru á kreiki, bæði 
mannlegrar náttúru og yfir
náttúruleg. En hver er Mikael 
sem vaknar minnislaus og 
særður í brenndu þorpi? Elí 
Freysson stígur fram sem full
þroska höfundur með þessari 
vel skrifuðu og æsispennandi 
fantasíu.
428 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416612

Morgunn lífsins
KristmannGuðmundsson
Þýð.:Helgisæmundsson
Inng.:BaldurHafstað
Nafn Kristmanns Guðmunds
sonar var „á hvers manns 
vörum“ í Noregi kringum 
1930 þar sem fyrstu skáld
sögur hans birtust. Þær voru 
þýddar á meira en þrjátíu 
tungumál á 4. áratug síðustu 
aldar og víða gefnar út aftur 
og aftur. Á Íslandi voru sögur 
Kristmanns einnig mikið 
lesnar en sjálfur mætti hann 
þar miklum andbyr.

Frásagnargleði og innsæi 
Kristmanns í mannlegan 
vanmátt og breyskleika 
hrífur lesandann með sér inn 
í straum örlaga og ásta – en 
hatrið, „hin þyngsta byrði lífs
ins“, bíður álengdar glottandi.
246 bls.
Lestu.is
ISBN 9789935150028
Leiðb.verð: 3.990 kr.
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Myrknætti
ragnarJónasson
Illa útleikið lík finnst við eyði
býli í Skagafirði, nýgræðingur 
í lögreglunni á Siglufirði 
reynir að koma reiðu á eigið 
líf, ung reykvísk sjónvarps
kona í upplýsingaleit og 
nepölsk stúlka sem bíður 
dauða síns á myrkum stað. 
Saman fléttast þessir þræðir í 
spennuþrungna frásögn þar 
sem ekkert er sem sýnist. Ný 
glæpasaga eftir höfund met
sölubókarinnar Snjóblindu 
sem vakið hefur mikla athygli 
í Þýskalandi. 
290 bls.
Veröld
ISBN 9789979789956
Leiðb.verð: 5.690 kr.

Níní
steinunnFjólaJónsdóttir
Sagan um Níní er þroskasaga, 
ástarsaga, saga um kjarkinn 
til að láta skeika að sköpuðu.

Ung kona flytur frá Íslandi, 
alla leið til Spánar og lendir 
á gömlum sveitabæ. Hún er 
í leit að einhverju. Það sem 
hún finnur, slær hana kalda. 
Sjóðandi heita en kalda. 
194 bls.
KSF útgáfa
ISBN 9789935905802
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Nokkur lauf að norðan II
Nokkurlaufaðnorðan er smá
sagnasafn. Hér birtast sögur 
eftir 15 íslenska höfunda 
sem allir hafa bundist norðr
inu okkar sterkum böndum. 
Sögurnar eru afar ólíkar, en 
spanna flesta þætti mann
lífsins, og ósk okkar er að þið 
lesendur njótið laufanna að 
norðan, ekki síður en þeirra 
sem komu út á síðasta ári.
150 bls.
Töfrakonur / Magic Women ehf.
ISBN 9789979999072

Nóvember 1976
HaukurIngvarsson
Það er áfall fyrir Dórótheu 
og Ríkharð þegar sjónvarps
tækið þeirra deyr föstudags
kvöldið 12. nóvember 1976. 
Baldur á neðri hæðinni gæti 
reddað þeim um tæki en 
býður syni þeirra fyrst með 
sér í leyndardómsfullan 
sunnudagsbíltúr. Meinfyndin 
og marglaga saga úr nýliðn
um tíma, nálægum en þó svo 
furðulega fjarlægum. 
216 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332367

Jólabækurnar 
færðu í

Ég ætla að spara í ár!É laæ l ía !a pgÉg ætla að spara í ár!
®®

Jólabækurnar 
færðu í
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EIN SÚ SKEMMTILEGASTA
JARÐNÆÐI EFTIR ODDNÝJU EIRI ÆVARSDÓTTUR

Þessi þriðja skáldsaga 
Oddnýjar Eirar Ævarsdóttur 
fjallar um leitina að rótfestu, 
og heimili sem rúmar í senn 
ástar- og fjölskyldulíf, 
skrautlegt félagslíf og næði.

„Það er freistandi að tengja Oddnýju Eir við 
skemmtilegustu sjálfsævisöguhöfunda á 
Íslandi, þau Þórberg Þórðarson og Málfríði 
Einarsdóttur frá Munaðarnesi“
– SOFFÍA AUÐUR BIRGISDÓTTIR, TÍMARIT MÁLS OG 
MENNINGAR, UM HEIM TIL MÍNS HJARTAástar  og fjölskyldulíf, 

skrautlegt félagslíf og næði.
MENNINGAR, UM HEIM TIL MÍNS HJARTA

★★★★★ 
„Merkisrit þessa árs.“

– PÁLL BALDVIN BALDVINSSON,

FRÉTTABLAÐIÐ,
UM HEIM TIL MÍNS HJARTA

„Margt ákaflega fallegtí þessari bók og vel skrifað“  KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIRUM HEIM TIL MÍNS HJARTA. 

„Oddný Eir
hefur þegar skapað sér

sérstöðu meðal íslenskra 
rithöfunda.“

– TILNEFNING TIL BÓKMENNTA-
VERÐLAUNA DV,

UM HEIM TIL MÍNS HJARTA
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Ólífulundurinn 
– Svikasaga
BjörnValdimarsson
Nýr höfundur dregur upp 
mynd af íslenskum samtíma, 
þar sem hrunið, efnahags
glæpir og saga síðustu ára
tuga fléttast saman í hörku
spennandi bók.
175 bls.
Næst
ISBN 9789935904102
Leiðb.verð: 2.490 kr. Kilja

Ómynd
eyrúnÝrTryggvadóttir
Kaldan desembermorgun 
hverfur lítið barn úr vagni 
sínum á Akureyri. Íbúar eru 
harmi lostnir og lögreglan 
ráðþrota. Fljótlega kemur í 
ljós að ekki er allt sem sýnist 
hjá fjölskyldu barnsins. Andr
ea gefst ekki upp fyrr en hún 

kemst að hvað leynist undir 
yfirborðinu. Þriðja bókin um 
þessa knáu blaðakonu.
207 bls.
Salka
ISBN 9789935170163 ib 
/0088 Kilja

Pálssaga II
Drekar og smáfuglar
ÓlafurJóhannsigurðsson
Skáldverk Ólafs Jóhanns Sig
urðssonar um Pál Jónsson 
blaðamann er stórbrotið 
uppgjör við mestu átaka
tíma síðustu aldar á Íslandi, 
hernámið og eftirstríðsárin. 
Hér kemur lokabindi þríleiks
ins, Drekar og smáfuglar, en 
áður eru komin út í einni kilju 
fyrri bindin tvö, Gangvirkið og 
Seiðuroghélog.
563 bls.
Veröld
ISBN 9789979789925
Leiðb.verð: 2.690 kr. Kilja

Popular Hits II
HugleikurDagsson
Þekktir erlendir dægurlaga
smellir eru viðfangsefni 
Popular Hits II. Líkt og í fyrri 
bókinni, Popular Hits, er hér 
að finna teikningar eftir Hug
leik Dagsson við slagara sem 
flestir kannast við, til dæmis 
Wonderwall og Blowing in 
the Wind. Einnig eru hug
ljúfum jólalögum gerð ræki
leg skil með minnisstæðum 
hætti. Bókin er á ensku og 
því tilvalin handa erlendum 
vinum.
64 bls.
Ókeibæ – Forlagið
ISBN 9789935439000 ób

Riddararaddir
33 íslenskar samhverfur 
með myndum
Baggalútur
Samhverfur eða palindrómur 
eru orð og setningar sem eru 
eins hvort sem lesið er aftur
ábak og áfram. Baggalútur 
hefur um árabil lagt metnað 
sinn í að safna íslenskum 
samhverfum og Í þessari 
útgáfu hafa 33 slíkar verið 
sérvaldar til birtingar.

Þetta er fyrsta heftið í röð 
Vísdómsrita Baggalúts.
80 bls.
Baggalútur
Dreifing: Sena
ISBN 9789935906502
Leiðb.verð: 2.222 kr. Kilja



Heillandi og eftirminnileg skáldsaga eftir  
eina dáðustu skáldkonu þjóðarinnar

töfr arnir töfr arnir töfr arnir 
vísa veginnvísa veginnvísa veginn

Heillandi og eftirminnileg skáldsaga eftir 
eina dáðustu skáldkonu þjóðarinnar

vísa veginnvísa veginnvísa veginn

Heillandi og eftirminnileg skáldsaga eftir 

vísa veginnvísa veginnvísa veginn

V igdís gr ímsdót t ir
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Samhengi hlutanna
sigrúnDavíðsdóttir
Blaðakonan Hulda er búsett í 
London og fjallar á gagnrýn
inn hátt um umsvif íslenskra 
auðmanna á erlendri grund. 
Hún er komin vel á veg með 
bók um bankahrunið þegar 
hún lætur lífið í umferðar
slysi. Arnar unnusti hennar, 
ásamt blaðamanninum 
Ragnari, æskuvini Huldu, 
ákveða að halda rannsókn 
hennar áfram. Saman rekja 
þeir slóðir þeirra sem með 
ósvífnum viðskiptaháttum 
komu íslensku þjóðfélagi á 
heljarþröm. Á þeirri vegferð 
er ekki allt sem sýnist . . .

Sigrún Davíðsdóttir er 
landskunn fyrir pistla sína 
í Ríkisútvarpinu. Hér fær 
þekking hennar og reynsla 
notið sín til fulls í spennandi 
skáldsögu sem skrifuð er 
beint inn í íslenskan samtíma. 
Höfundur setur hlutina í sam

hengi sem er í senn óvænt, 
áleitið og sárt.
470 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432322

Sálumessa
í fimm þáttum
AriTraustiGuðmundsson
Í Sálumessu kristallast saga 
þjóðarinnar frá upphafi 
byggðar til okkar daga. 
Þær fimm tengdu frásagnir 
sem hér birtast eiga það 
sameiginlegt að greina frá 
merkum tímamótum í sögu 
okkar. Þáttaskil – átökin sem 
fylgja nýjum siðum í breyttu 
samfélagi – eru leiðarstefið 
sem leggur grunn inn að eftir
minnilegri hljómkviðu í þessu 
heilsteypta skáldverki.
320 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432285

Selkonan
sólveigeggerz
Selkonan fjallar um Charlotte, 
þýska listakonu, sem flýr til Ís
lands eftir hörmungar síðari 
heimsstyrjaldar. Maðurinn 
hennar, sem var gyðingur, 
var tekinn af lífi í fangabúð
um nasista og barnið þeirra 
týndist. Charlotte lendir á 
sveitabæ þar sem aðstæður 
eru frumstæðar og efni lítil 
en fólkið er gott. Þarna ætlar 
hún að byrja nýtt líf en vofur 
fortíðarinnar ásækja hana svo 
að hún berst ekki einungis 
við framandi aðstæður í nýju 
landi heldur líka fyrir sálu 
sinni. Hún þarf að læra að 
sinna sveitastörfunum sem 
tíðkuðust á bænum svo sem 
að handmjólka kýrnar og bera 
tað út úr fjárhúsunum. Við
brigðin eru mikil fyrir stúlku 
sem ólst upp við ágætar að
stæður í menningarborginni 
Berlín og stundaði nám í 
listaskóla. Hugurinn leitar 
til fyrra lífs og ástvinanna 
sem hún missti. Hún giftist 
bóndanum, eignast tvo syni 
og binst tengdamóðurinni 
einlægum vináttuböndum 
en gamla konan kann ýmis
legt fyrir sér. Charlotte lifir 
í tveim heimum, á í vissum 
skilningi sjö börn í sjó og sjö 
á landi – eins og segir í þjóð
sögunni um selstúlkuna sem 
giftist bóndanum.

Sólveig Eggerz er íslensk 
kona búsett í Bandaríkjunum. 
Hún er doktor í bókmenntum 

og hefur kennt listina að 
skrifa um árabil. Hún segir 
líka þjóðsögur á barnaheim
ilum og víðar. Bókin, Selkon-
an, hefur hlotið viðurkenn
ingu í Bandaríkjunum, m.a. 
verðlaun frá Maryland Writers 
Association og Eric Hoffer 
samtökunum.

Þýðandi bókarinnar er 
Hólmfríður K. Gunnarsdóttir.
270 bls.
Sigurjón Þorbergsson
ISBN 9789935906625
Leiðb.verð: 2.800 kr. Kilja

Eyvindur P. Eiríksson

SJÁLFGEFINN

FUGL - II
- NÍU HVÍT SPOR -

SMÁ SÖGUR

Sögukorn rekur hingað og héðan
sem lifandi blöð á lygnu tímans

staldra við nokkur hér
stimpluð á bók

...............

Ísafirði 2011

Fugl-2_kapa.indd   1 9/21/11   11:02 AM

Sjálfgefinn Fugl – II
- Níu hvít spor – Smá sögur
eyvindurP.eiríksson
Eyvindur hefur sent frá sér 
u.þ.b. 30 skáldverk af marg
víslegu tæi. Hér sendir hann 
út aðra bók í röð kvera af 
kyni Fugla og þar í nokkrar 
smáar sögur og orðmyndir 
frá ýmsum árum. Fæstar 
þeirra hafa áður komið fyrir 
augu eða eyru almennings. 
Þær eru margs konar að efni 
og efnistökum, gamansamar 
og alvarlegar, sumar opnar 
tilraunaskissur. Nokkrar eru 
mjög svo táknrænar, humr
arnir augljóslega vondu 
kapítalistarnir, t.d. Tilvalið að 
safna svona Fuglabókum, 
ekki satt?
100 bls.
EPE
ISBN 9789979709930
Leiðb.verð: 3.000 kr.
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Sársaukafullt ferðalag sonar um ævi móður sinnar 

en um leið er hér sögð saga heillar kynslóðar íslensks 

alþýðufólks – farandskuggum fyrri tíðar

– í bók sem er í senn raunsæ og þrungin fegurð.

„Kom skemmtilega

á óvart, frábær bók.“

ÁRNI MATTHÍASSON,

MORGUNBLAÐINU

„FRÁBÆR“
„DÁSAMLEG“

„Dásam
leg bók“

SVANDÍS SVAVARSDÓTTIR,

M
ENNTAM

ÁLARÁÐHERRA
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Skaðamaður
JóhannArinbjarnarson
Skaðamaður er fyrsta skáld
saga höfundar en hún var 
samin á fjögurra ára tímabili 
meðan hann sinnti fram
haldsskólanámi. Sögusviðið 
er ónefnt sjávarþorp á Íslandi. 
Sagan, sem er afar grimm, 
fjallar um einelti, yfirnátt
úrulega atburði og hefnd, 
en einnig um ást og vináttu. 
Söguþráðurinn er skemmti
legur og lýsir unglingum sem 
standa varnarlausir frammi 
fyrir óvæntum atburðum 
sem stefna lífi þeirra í hættu. 
Höfundurinn var styrktur af 
Menningarráði Norðurlands 
vestra. „Leggið nafn þessa 
unga manns á minnið. Lesið 
þessa bók og fylgist með því 
sem framundan er.‘‘ – Einar 
Már Guðmundsson.

w w w . f a c e b o o k . c o m /
Skaðamaður
220 bls.
túri ehf.
ISBN 9789979964148
Leiðb.verð: 2.590 kr. Kilja

Sláttur
HildurKnútsdóttir
Edda fór í hjartaskipti fyrir 
fimm árum. Hún hugsar sem 
minnst um framtíðina því töl
fræðin sýnir að hjartaþegar 
lifa ekki alltaf lengi. En hún 
er forvitin um fyrri eiganda 
hjartans og sannfærð um 
að ýmislegt hafi fylgt því. 
Nútímaleg og spennandi 
Reykjavíkursaga eftir ofur
bloggarann Hildi Knútsdótt
ur. 
256 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111838 Kilja

Sóley
Herraskriffinnur
Sagan gerist um miðja síð
ustu öld þegar afskekktar 
sveitir leggjast í eyði. Heima
sæturnar þrjár, hvor á sínum 
bænum, óttast hið óþekkta. 
Þær eru mjög ólíkar en finna 
að þær bæta hvor aðra upp 
og eru því mjög samrýmdar. 
Þegar smákrimmi týnist er 
ungur lögfræðingur Tómas 
sendur til að kanna afdrif 
hans. Hann verður strax ást
fanginn af Sóleyju dóttur 
hreppstjórans. Sóley er sjálf
skipuð í forystu ungs fólks í 
sinni heima sveit og vill halda 
hópinn á vit hins óþekkta og 
leggur allt undir og vinnur.

Baráttan hefst strax og 
er hefðbundin, byggja hús, 
barnauppeldi, alltaf tekst að 
halda hópinn þó gefi smá
vegis á.

Traust, trúnaður og heilindi 
eru dyggðir sem duga best í 
lífsbaráttunni.
320 bls.
Bókaútgáfan Kópur
ISBN 9789935903501

Stolnar stundir
ÁgústBorgþórsverrisson
Þórir er venjulegur fjölskyldu
faðir sem skrifar í laumi. En 
þegar ókunnug kona hringir 
í skakkt númer fer af stað sér
kennileg atburðarás. Ágúst 
Borgþór Sverrisson er einn 
skemmtilegasti höfundur á 
Íslandi og hér er komin eftir
minnileg saga úr góðærinu.
110 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416490 Kilja



 „Ekki hægt að  
     loka þessari bók.“
                                            D E r  S p i E g E lD E r  S p i E g E l                                            D E r  S p i E g E l

Fríðleikssnótin, partíljónið og 
ólíkindatólið liggur ein og 
yfirgefin í bílskúr í Reykjavík 
með dauðans krumlu  
á öxlinni. Hvernig 
endaði hún þar?

Meistaralega skrifuð og ískrandi húmorísk  
skáldsaga eftir Hallgrím Helgason

Þeir sem kynnast Herborgu 
                      gleyma henni aldrei! 
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Trúir þú á töfra?
VigdísGrímsdóttir
Trúir þú á töfra? leiðir les
endur inn í völundarhús 
gerræðis og grimmdar sem 
enginn skilur – en einnig til 
þeirrar tæru gleði yfir lífinu 
sem ilmur fortíðar og angan 
framtíðar færir. Hjartnæm 
og eftirminnileg saga sem er 
sannkallaður óður til skáld
skaparins en afhjúpar jafn
framt varnarleysi manneskj
unnar í flókinni lífsbaráttu þar 
sem töfrarnir einir megna að 
lýsa henni veginn.
264 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112170

Týndu jólasveinarnir
24 minna þekktir íslenskir 
jólasveinar með myndum
Baggalútur
Flestir þekkja til jólasvein
anna 13, skilgetinna afkvæma 
Grýlu og Leppalúða. Færri 
vita að Grýla átti fjölmörg 
börn úr fyrra hjónabandi 
með þursinum Bola. Flór
sleikir, Litlipungur, Banda
leysir, Svartiljótur og Sledda 
eru dæmi um nöfn þessara 
týndu jólasveina – og svo er 
það auðvitað … Baggalútur.

Þetta er annað heftið í röð 
Vísdómsrita Baggalúts.
112 bls.
Baggalútur
Dreifing: Sena
ISBN 9789935906519
Leiðb.verð: 2.200 kr. Kilja

Valeyrarvalsinn
GuðmundurAndriThorsson
Hrífandi og margslungið 
skáldverk þar sem sextán 
sögur fléttast saman og skar
ast margvíslega enda gerast 
þær allar á sömu tveimur 
mínútunum í litlu þorpi. Þetta 
eru sögur um mannfólkið og 
það sem kemur fyrir það, 
sögur um ástir og afglöp, alls 
konar tengsl og öll leyndar
málin, þau sem allir þekkja og 
hin sem liggja djúpt grafin.
165 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112163

Virkið í vestri
FinnbogiHermannsson
Sagnfræðileg skáldsaga þar 
sem ameríska radarstöðin á 
Straumnesfjalli kemur m.a. 
við sögu. 

124 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430175
Leiðb.verð: 5.400 kr.

Zombie Iceland
NannaÁrnadóttir
Myndskr.:HugleikurDagsson
Uppvakningar ráfa um götur 
Reykjavíkur en aðalhetja 
sögunnar, Barbara, er vel 
undirbúin fyrir þessa raun. 
Barbara og systkini hennar 
bjarga þremur starfsmönn
um Melabúðarinnar og þau 
koma sér fyrir í íbúð á Nes
haga en hvað gerist þegar 
litla systir Barböru gleymir að 
loka kjallaraglugganum?

Zombie Iceland er skrifuð 
á ensku og er vel skreytt 
með tilheyrandi lagalista og 
neðanmálsgreinum. 
187 bls.
Ókeibæ
ISBN 9789935901927
Leiðb.verð: 2.790 kr. Kilja



Krassandi skáldsaga, full af krafti,  
                                  kynjum og taugatrekkjandi spennu

Eftir Stefán Mána, höfund metsölubókanna  
Svartur á leik, Skipið og Hyldýpi

Krassandi skáldsaga, full af krafti, 
                                  kynjum og taugatrekkjandi spe                                  kynjum og taugatrekkjandi spennunnu

Svartur á leik Skipið Hyldýpi
Eftir Stefán Mána, höfund metsölubókanna 

St Efá n M á n i
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Skáldverk 
««« ÞýddÞýddÞýdd »»»

Adam og Evelyn
Ingoschulze
Þýð.:elísaBjörg
Þorsteinsdóttir
Evelyn fokreiðist þegar hún 
stendur Adam að framhjá
haldi og leggur af stað í frí 
til Ungverjalands. En Adam 
eltir. Þetta verður ævintýra
ferð því það er ólga í Austur
Evrópu og margir á faralds
fæti þetta örlagaríka sumar 
1989. Skemmtisaga byggð á 
goðsögu Biblíunnar um fall 
mannsins sem einnig gefur 
innsýn í tilfinningar fólks á 
heimssögulegum tímamót
um. 

 PBB / Fréttatíminn

305 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332268 Kilja

Allt á floti
KajsaIngemarsson
Þýð.:ÞórdísGísladóttir
Bækur Stellu Friberg um 
einkaspæjarann Francisku 
Falke eru vinsælar um allan 
heim og hafa gert Stellu bæði 
fræga og ríka. En þegar hún 
vinnur að lokabindi seríunnar 
er eins og ólukkan elti hana. 
Það kemur upp leki á baðinu 
og píparinn er ekki beint 
penn, og svo fer ókunnug 

kona að ásækja hana og seg
ist vera Franciska … Skörp og 
fyndin athugun á bakhliðinni 
á hinu ljúfa lífi. 
496 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332077 Kilja

Andarsláttur
HertaMüller
Þýð.:BjarniJónsson
Árið 1945 krafðist Stalín þess 
að allir Þjóðverjar búsettir 
í Rúmeníu yrðu framseldir 
til „uppbyggingarstarfs“ í 
Sovétríkjunum. Fólk á aldr

inum 1745 ára var sent 
þangað í þrælkunarbúðir. 
Þar á meðal var móðir Hertu 
Müller og rithöfundurinn 
Oskar Pastior. Árið 2001 hóf 
Herta að skrásetja samtöl sín 
við fyrrum vinnufanga, m.a. 
Oskar Pastior. Þau hugðust 
skrifa bók saman. Við frá
fall hans 2006 sat hún uppi 
með glósuhefti og uppkast 
að fáeinum köflum. Ári síðar 
tók hún aftur upp þráðinn og 
útkoman varð þessi áhrifa
mikla skáldsaga. Herta hlaut 
Nóbelsverðlaunin 2009. – 
Páll Baldvin Baldvinsson, 
Fréttatímanum: „… máttugt 
skáldverk“ (og 5 stjörnur!). 
Egill Helgason, Eyjunni: „Eftir 
að hafa lesið bók hennar … á 
íslensku hef ég sannfærst um 
að hún er eitt af stórskáldum 
samtímans.“
278 bls.
Ormstunga
ISBN 9789979631071
Leiðb.verð: 3.490 kr. Kilja

Jólagjafirnar
færðu í

Ég ætla að spara í ár!É laæ l ía !a pgÉg ætla að spara í ár!
®®

Jólagjafirnar 
færðu í
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Bavíani
NajaMarieAidt
Þýð.:IngunnÁsdísardóttir
Naja Marie Aidt fékk Bók
menntaverðlaun Norður
landaráðs fyrir þetta smá
sagnasafn; þokkafullur og 
ískyggilegur raunsæistexti, 
sagði í umsögn dómnefndar, 
sögur fullar af ekta visku. 
Magnaðar sögur, sem snerta 
djúpt.
200 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423290
Leiðb.verð: 2.480 kr. Kilja

Brothætt
JodiPicoult
Þýð.:ÁsdísGuðnadóttir
Willow er fimm ára, skemmti
leg og lífleg stelpa, eldklár 
og fróð. En hún er fædd með 

ólæknandi sjúkdóm sem 
veldur því að bein hennar 
brotna við minnsta hnjask. 
Og svo kemur að því að for
eldrarnir standa frammi fyrir 
spurningunni: Hvað ef þau 
hefðu vitað af sjúkdómnum 
fyrr? Ef Willow hefði aldrei 
fæðst? Grípandi og ljúfsár 
saga um þungbærar ákvarð
anir, ást og brothætta tilveru, 
eftir rómaðan metsöluhöf
und. 
558 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111777 Kilja

Brotin egg
JimPowell
Þýð.:ArnarMatthíassonog
GuðrúnVilmundardóttir
„Áhrifarík saga um ógnar
tíma, full af mannlegri hlýju 
og léttleika,“ sagði í Frétta
blaðinu í maí. Hjartnæm saga 
um leit manns að sjálfum sér, 
fjölskyldu, ást og sannleika, 
með ógnarsögu 20. aldar
innar í bakgrunni.
334 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423283
Leiðb.verð: 2.480 kr. Kilja

               „Dillandi  
                 skemmtileg!“

The Guardian

Flavia de Luce er enginn 

venjulegur spæjari. Hún er 

efnafræðisnillingur með 

ástríðu fyrir eitri … og bara 

ellefu ára gömul.

Metsölubók AlAns brAdley er  
nú loksins fáAnleg á íslensku
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Dádýrsbani
Í slóð Pueblo-Indíána
FrankWaters
Þýð.:JónBergsteinsson
Sagan byggir á sannsögu
legum atburðum úr lífi 
Puebloindíána á fyrri hluta 
síðustu aldar. Bókin segir frá 
Martinano, dádýrsbananum, 
og er sígild saga um afbrot 
og aflausn, og um baráttu 
Indíána við lög og samfélag 
hvíta mannsins. Spennandi 
átakasaga sem jafnframt 
veitir einstaka innsýn í lífs
hætti Indíána í suðvestur
hluta Bandaríkjanna.
266 bls.
Skrudda
ISBN 9789979655817
Leiðb.verð: 4.990 kr.

Djöflanýlendan
Jamesrollins
Þýð.:ÁsdísGuðnadóttir
Háspennuskáldsaga ofin úr 
bæði takmarkalausu hug
myndaflugi og nákvæmum 
rannsóknum! Sagan gerist í 
nútímanum – í Bandaríkjun
um, á Íslandi og í Japan – en 
grafnar eru upp aldagamlar 
upplýsingar og sagnir um 
óttalegar uppfinningar og 
horfinn (..samt ekki), ættbálk 
úr Austurlöndum. Langt inni 
í Klettafjöllum vekur hræði
leg uppgötvun – hundruð 
múmía – alþjóðlega athygli 
og ákafar deilur…

“Hræðileg leyndarmál, 
andblær sögunnar, sagna
skáldskapur af bestu gerð, 
stanslaus spenna … Enginn 
– og ég meina enginn – gerir 
þetta betur en Rollins.“ – Lee
Child

Bækur eftir metsöluhöf
undinn James Rollins hafa 
komið út á 33 tungumálum.
496 bls.
Bókaútgáfan Æskan
ISBN 9789979767909

Djöflastjarnan
JoNesbø
Þýð.:BjarniGunnarsson
Glæpasögur Jo Nesbø hafa 
farið sigurför um heiminn 
og slegið rækilega í gegn 
á Íslandi og hlotið fádæma 
lof gagnrýnenda jafnt sem 
lesenda. Þetta er þriðja bókin 
á íslensku um Harry Hole.
480 bls.
Uppheimar
ISBN 9789979659686 Kilja

Edgar Sawtelle
DavidWroblewski
Þýð.:BöðvarGuðmundsson
David Wroblewski sló í gegn 
með þessari skáldsögu sinni 
og kemur nú út í íslenskri 
þýðingu Böðvars Guðmunds
sonar.

Edgar, 14 ára mállaus 
drengur, elst upp á býli þar 
sem hundar eru ræktaðir. 

Samband hans við föður og 
móður er náið, en allt breyt
ist þegar Claude, föðurbróðir 
hans, kemur á býlið. Faðir 
drengsins deyr skömmu síðar 
og telur Edgar sig vita hver 
eigi sökina. Hann stingur af 
inn í skóginn með hunda 
sína þrjá. En Edgar getur ekki 
gleymt æskuheimilinu og 
snýr heim til að mæta morð
ingja föður síns.

Böðvar Guðmundsson er 
einn þekktasti og virtasti rit
höfundur landsins. Meðal 
bóka hans eru Híbýli vind-
anna (1995) og Lífsins tré 
(1996). Nýjasta skáldsaga 
hans, Enn er morgunn, kom 
út árið 2009.
580 bls.
Tindur
ISBN 9789979653417
Leiðb.verð: 5.990 kr.

Einn dagur
DavidNicholls
Þýð.:ArnarMatthíasson
„Einn dagur er falleg og vel 
hugsuð skáldsaga sem allur 
fjöldi lesenda getur notið. 
Örugglega betri en myndin,“ 
sagði Páll Baldvin Baldvins
son í Fréttatímanum og gaf 
henni fjórar stjörnur. Met
sölubók í allt sumar.
430 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423375
Leiðb.verð: 2.680 kr. Kilja
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ÆSILEGT KAPPHLAUP!
STJARNA STRINDBERGS EFTIR JAN WALLENTIN

★★★★★
BRUNA.NL

Ævintýraleg spennusaga með sagnfræðilegu ívafi,
sem heillað hefur lesendur um alla Evrópu.

„Afar hæfileikaríkur 
höfundur – glæsileg 

frumraun.“
DAGBLADET NOREGI

 

 „Frábær, hröð
og hrikalega
spennandi.“
ANNABELLE, SVISS

 

ÞÝÐANDI: ÞÓRDÍS GÍSLADÓTTIR
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Eyjan undir sjónum
IsabelAllende
Þýð.:sigrúnÁ.eiríksdóttir
Ambáttin Tété er ofurseld 
ofbeldi í bernsku en á ung
lingsaldri kaupir auðugur 
ungur plantekrueigandi hana 
og flýr með hana til New Or
leans. Þar fær Tété fær loks 
að skapa sér eigin tilveru 
en böndin sem binda hana 
við fyrrverandi húsbónda 
sinn verða ekki slitin. Áhrifa
mikil og ástríðufull söguleg 
skáldsaga eftir höfund Húss
andanna.
462 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332459

Ég læðist fram hjá öxi
BeateGrimsrud
Þýð.:Hjaltirögnvaldsson
Lydía vex upp við erfiðar 

aðstæður hjá sjö barna fjöl
skyldu í norskum smábæ. 
Þessi ljúfsára saga kemur 
sífellt á óvart og er full af 
húmor og mannskilningi. 
Bókin var tilnefnd til Norrænu 
bókmenntaverðlaunanna 
árið 2000.
298 bls.
Salka
ISBN 9789935170187

Fallið er hátt
AnnaGrue
Þýð.:Berglindsteinsdóttir
Ræstingakona er myrt á aug
lýsingastofunni þar sem hún 
vinnur – og í ljós kemur að 
enginn veit hver hún er eða 
hvaðan hún kemur, enginn 
saknar hennar. Dan Sommer
dahl dregst inn í rannsóknina 
og kemst að því að samstarfs
fólk og vinir virðast þvæld 
í vafasama starfsemi – en 
býr kannski góður hugur að 
baki? „Sjaldan hefur sést betri 
byrjun á glæpaseríu,“ sagði í 
BerlingskeTidende. Bækurnar 
um sköllótta spæjarann Som
merdahl hafa slegið í gegn á 
Norðurlöndunum. 
358 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221425 Kilja

Uppheimar  |  Vesturgötu 45  |  300 Akranes  |  511 2450
uppheimar@uppheimar.is  |  www.uppheimar.is

Öreigarnir
í ŁódŹ

Steve Sem-Sandberg
Ísak Harðarson þýddi

Steve Sem-Sandberg

Tilnefnd Til BókmennTaverðlauna 
norðurlandaráðs 2010

Sænska rithöfundinum Steve Sem-Sandberg skaut upp 
á stjörnu himin alþjóðlegra bókmennta með þessari bók sem 
kom út árið 2009. Bókin hefur hlotið fádæma lof, en fyrir þessa 
miklu örlagasögu úr heimsstyrjöldinni síðari haut höfundurinn 
Augustpriset, helstu bókmennta verðlaun Sví þjóðar, sem og De 
Nio-verðlaunin þar í landi árið 2009. Þá var bókin tilnefnd til 
Bókmenntaverðlauna Norðurlanda ráðs.

„Öreigarnir í Łódź er hreinræktað listaverk úr orðum. Hér 
umbreytist nákvæm sagnfræði í mergj aðan skáldskap.“

Per Svensson, Dagens Nyheter

„Dickens hefði kunnað að meta þessa skáldsögu.“
Carmen Callil, Guardian



Sígild skemmtisaga

Saga gúllíverS hinS víðförla er nú lokSinS fáanleg í heild  
Sinni í nýrri þýðingu JónS St. kriStJánSSonar

í þessari glæsilegu útgáfu af reiSubók gúllíverS eru allar 
ferðasögurnar fjórar, fróðlegur inngangur um baksvið  

verksins og höfund og ítarlegar skýringar

Endurnýjaðu kynnin við þetta skemmtilega ævintýriEndurnýjaðu kynnin við þetta skemmtilega ævintýriEndurnýjaðu kynnin við þetta skemmtilega ævintýriEndurnýjaðu kynnin við þetta skemmtilega ævintýriEndurnýjaðu kynnin við þetta skemmtilega ævintýri
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Fásinna
HoracioCastellanosMoya
Þýð.:Hermannstefánsson
Maður fær það verkefni að 
prófarkalesa ellefu hundruð 
síðna skýrslu um þjóðarmorð 
á frumbyggjum í ónefndu 
ríki í MiðAmeríku: þetta er 
taugaveiklaður maður, veik
lundaður, vínhneigður og 
heltekinn kynórum. Mögnuð 
og bráðskemmtileg bók um 
erfitt málefni eftir einn merk
asta höfund samtímans.
126 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423351
Leiðb.verð: 2.680 kr. Kilja

Fimbulkaldur
leeChild
Þýð.:salkaGuðmundsdóttir
Lee Child hefur slegið ræki
lega í gegn með mögnuðum 
sögum sínum um einfarann 
og karlmannlegu andhetj
una Jack Reacher. Leið hans 
liggur nú til SuðurDakóta 
um helkaldan vetur. Í kyrrlátu 
smáþorpi er mikil spenna 
í loftinu og hún tengist ör
yggisfangelsi í grenndinni 
og yfirgefinni herstöð úti 
á eyðilegri sléttunni, þar 
sem mótorhjólagengi hefur 
hreiðrað um sig. Og öllu er 
stýrt af mikilli grimmd sunn
an frá Mexíkó.  SG / 
Morgunblaðið
406 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111869 Kilja

Frelsarinn
JoNesbø
Þýð.:IngunnÁsdísardóttir
Glæpasögur Jo Nesbø hafa 
farið sigurför um heiminn 
og slegið rækilega í gegn 
á Íslandi og hlotið fádæma 
lof gagnrýnenda jafnt sem 
lesenda. Frelsarinn er fjórða 
bókin á íslensku um Harry 
Hole.
528 bls.
Uppheimar
ISBN 9789979659990 Kilja

Frönsk svíta
IrèneNémirovsky
Þýð.:Friðrikrafnsson
Þessi margfalda metsölubók 
gerist á átakatímum í Frakk
landi og lýsir umrótinu sem 
varð eftir innrás Þjóðverja 
sumarið 1940. Hrífandi skáld
saga, skrifuð af hlýju, innsæi 
og óvenjulegri skarpskyggni, 
þar sem lævi blöndnu and
rúmslofti tímans er lýst á 
óviðjafnanlegan hátt af höf
undi sem sjálf lét lífið í fanga
búðum nasista. 

 PBB / Fréttatíminn
415 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111951
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Gamlinginn sem skreið 
út um gluggann og 
hvarf
JonasJonasson
Þýð.:PállValsson
Allan Karlsson vaknar á 
hundrað ára afmæli sínu og 
skríður út um gluggann í stað 
þess að mæta í eigin afmælis
veislu. Við tekur óborganleg 
vegferð gegnum ótrúlegt 
lífshlaup þar sem ýmis helstu 
frægðarmenni tuttugustu 
aldar verða á veginum. Bókin 
er sannkölluð gleðisprengja 
sem hefur hlotið frábærar 
viðtökur hér sem annars 
staðar og fyrsta prentun 
hennar seldist upp á örfáum 
dögum. „Þetta er dásamleg 
skemmtun.“ KB / Kiljan
425 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112071 Kilja

Generalizations about 
nations
lóaHlínHjálmtýsdóttir
Hin pólitískt óréttláta Alhæft
umþjóðir eftir múltítalentinn 
Lóu Hlín Hjálmtýsdóttur 
vakti verðskuldaða athygli 
um árið. Lóa hefur ferðast 
víða um heim og skráð atferli 
annarra þjóða í þessa bók – 
hvort sem það á við rök að 
styðjast eður ei. Nú er bókin 
loksins fáanleg á ensku svo 
að erlendir gestir geti einnig 
notið alhæfinganna.
72 bls.
Ókeibæ – Forlagið
ISBN 9789935439017 ób

Hausaveiðararnir
JoNesbø
Þýð.:IngunnÁsdísardóttir
Glæpasögur Jo Nesbø hafa 
farið sigurför um heiminn 
og slegið rækilega í gegn á 
Íslandi og hlotið fádæma lof 
gagnrýnenda jafnt sem les
enda. Hér segir af hausaveið
aranum og listaverkaþjófnum 
Roger Brown. Lesandanum 

er kastað vægðarlaust inn 
í tryllta skuggaveröld uns 
hann stendur á öndinni.

Kvikmynd gerð eftir bók
inni hefur fengið frábærar 
viðtökur.
265 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432292

Hefndargyðjan
saraBlædel
Þýð.:ÁrniÓskarsson

Hér er á ferðinni þriðja glæpa
sagan um Louise Rick, lög
reglukonu í Kaupmannahöfn. 
Fyrri bækur Blædel, Kallaðu
migprinsessu og Aldreiframar
frjáls, hafa fengið góðar við
tökur lesenda sem kunna að 
meta verk eins vinsælasta rit
höfundar Danmerkur.
432 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432179 Kilja

Hefndarþorsti
Michaelridpath
Þýð.:HelgiMárBarðason
Í samfélagi þar sem allir 
þekkja alla er auðvelt að 
búa til lista yfir þá sem bera 
ábyrgð á bankahruninu á Ís
landi – og strika þá síðan út 
einn af öðrum. Alþjóðleg 
metsölubók úr íslenskum 
veruleika!
399 bls.
Veröld
ISBN 9789979789970
Leiðb.verð: 5.690 kr.

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

www.boksala.is



ALÞJÓÐLEG METSÖLUBÓK
SEM GERIST Á ÍSLANDI!
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Þar sem allir þekkja alla er auðvelt að búa til lista yfir þá sem bera 

ábyrgð á hrakförum heillar þjóðar – og strika þá síðan út einn af 

öðrum ... Hörkuspennandi tryllir þar sem fórnarlömb bankahrunsins 

á Íslandi grípa til sinna ráða.

„Frábæ
r tryllir.“

Shots M
agazine
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Hinir dauðu
Vidarsundstøl
Þýð.:Kristínr.Thorlacius
Lögreglumaðurinn Lance 
Hansen í Minnesota á í sálar
stríði eftir að ungur norskur 
ferðamaður hefur verið myrt
ur á bökkum vatnsins mikla, 
Lake Superior. Hinirdauðu er 
önnur bókin í Minnesotaþrí
leiknum sem hófst með Landi
draumanna.
176 bls.
Uppheimar
ISBN 9789979659945 Kilja

Hollywood
CharlesBukowski
Þýð.:Hjördíssigurðardóttir
Henry Chinaski vill helst 
fara á veðhlaupabrautina á 
daginn og fitla við ljóðagerð 

á kvöldin, gjarnan með vín
flösku við hönd. Skrifa í mesta 
lagi smásögu . . .

Charles Bukowski var einn 
af áhugaverðari rithöfundum 
tuttugustu aldar, ótvíræður 
hæfileikamaður og stílisti. 
Hér segir hann frá því – í 
gegnum hliðarsjálfið Hank 
Chinaski – þegar hann tók 
að sér að skrifa handritið að 
kvikmyndinni Barfly.
328 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432230

Hugsaðu þér tölu
JohnVerdon
Þýð.:NannaB.Þórsdóttir
„Hugsaðu þér tölu. Hvaða 
tölu sem er. Leggðu hana á 
minnið. Nú sérðu hvað ég 
þekki leyndarmál þín vel. 

Ég veit allt um þig.“ Dave 
Gurnsey kemst á slóð dular
fulls bréfritara og brátt er 
hann fastur í neti manns sem 
virðist snjallari og illskeytt
ari en orð fá lýst. Geysivel 
spunnin og ótrúlega spenn
andi glæpasaga.
409 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221432

Húshjálpin
Kathrynstockett
Þýð.:Ólöfeldjárn
Í Suðurríkjum Bandaríkjanna 
virðist allt vera með kyrrum 
kjörum árið 1962 þegar há
skólastúlkan Skeeter fer að 
kynna sér líf og kjör svörtu 
kvennanna sem starfa sem 
þernur og fóstrur á vel 

stæðum heimilum. Aibileen 
og Minny fallast á að hjálpa 
henni og segja sögu sína og 
saman takast þær á hendur 
verkefni sem mun hafa djúp
stæð áhrif. Stundum þarf ekki 
nema þrjár konur til að breyta 
sögunni. Margföld metsölu
bók um allan heim sem nú er 
komin á hvíta tjaldið.
526 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112125 Kilja

Hvernig ég kynntist 
fiskunum
OtaPavel
Þýð.:Gyrðirelíasson
Þetta rómaða skáldverk tékk
neska rithöfundarins Ota 
Pavel er safn samtengdra frá
sagna sem byggja á bernsku 



MAGNAÐ 
MEISTARAVERK

 
MEISTARAVERK
Ástir, svik og hversdagsleiki í seinni heimsstyrjöldinni

„Þetta er algjörlega frábær bók, 
                 ég eiginlega get ekki mælt nógsamlega með henni.“ 
      K B / K il ja n

Ástir, svik og hversdagsleiki í seinni heimsstyrjöldinni

                 ég eiginlega get ekki mælt nógsamlega með henni.“ 

Ástir, svik og hversdagsleiki í seinni heimsstyrjöldinni

„Þetta er algjörlega frábær bók, 

„… heillandi saga, hún er 
         hörkuspennandi, samin af 
mikilli andagift …“
              PBB / F r ét tat í mi n n

mikilli andagift …“mikilli andagift …“
              PBB / F r ét tat í mi n n              PBB / F r ét tat í mi n n

„Þetta er meiri háttar  
rithöfundur.“

E H / K il ja n

www.for-

metsölubók

um allan 

heim
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minningum höfundar. Verkið 
leikur á mörkum skáldsagna 
og smá  sagna gerðar og lýsir 
með ljúfsárum hætti veröld 
sem var, í sveita hér uð um 
Tékkóslóvakíu, áður en síðari 
heims styrjöldin skall á og 
land ið var hernumið af Þjóð
verjum. 
176 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432230

Hægur dauði
leneKaaberbølog
AgneteFriis
Þýð.:JónHallurstefánsson
Tveir strákar finna fjársjóð 
í yfirgefnu rússnesku her
sjúkrahúsi í Ungverjalandi, 
dýrmæta kúlu sem annar 
þeirra ætlar að selja í Dan
mörku. Þá fer af stað rás 

atburða sem hefur hrikalegar 
afleiðingar, meðal annars 
fyrir hjúkrunarkonuna Ninu 
Borg sem vildi bara hjálpa 
hópi af ólöglegum innflytj
endabörnum með sérkenni
leg sjúkdómseinkenni. Eftir 
höfunda metsölubókarinnar 
Barniðíferðatöskunni.

 PBB / Fréttatíminn.
411 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332145 Kilja

Konan í búrinu
JussiAdler-Olsen
Þýð.:HilmarHilmarsson
Einn mesti spútnikspennu
höfundur Dana um þessar 
mundir er Jussi AdlerOlsen. 
Fyrsta bók hans í seríunni 
sem kennd er við Deild Q 
er þrælmögnuð og haglega 
fléttuð hasarsaga sem fær 
hárin til að rísa. Ung þing
kona hverfur sporlaust af 
ferju á leið til Þýskalands og 
hinn hæfileikaríki en vinafái 
Carl Mørk er settur í málið. 
„Þessi glæpasaga er fyllilega 
fjögurra stjarna virði.“ GSH / 
Morgunblaðið
378 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221340 Kilja

Kýr Stalíns
sofiOksanen
Þýð.:sigurðurKarlsson
Anna býr í Finnlandi en á eist
neska móður. Móðirin bannar 
Önnu að segja frá uppruna 
sínum en fer þó reglulega 
með hana til ömmu í Eist
landi. Ástin á „hinu“ heima
landinu og skömmin sem 
fylgir veldur Önnu alvar
legum sálarflækjum. Opin
ská saga um harkaleg skilin 
milli austurs og vesturs og 
þá smán að vera annars 
flokks eftir höfund metsölu
bókarinnar Hreinsun.
453 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332442

Langur vegur frá 
Kensington
Murielspark
Þýð.:ÞórdísBachmann

Nancy Hawkins er ung, 
feitlagin ekkja. Hún vinnur 
á bókaforlagi í Lundúnum. 
Helsti óvinur hennar er hinn 
sjálfumglaði rithöfundur 
Hector Bartlett sem hún 
getur ekki setið á sér að kalla 
„pisseur de copie“. Þetta reyn
ist afdrifaríkt. – Bráðfyndin 
skáldsaga eftir einn snjall
asta skáldsagnahöfund Breta, 
höfund ThePrimeofMissJean
Brodie. 
182 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651895 Kilja

Líf og limir
elsebethegholm
Þýð.:AuðurAðalsteinsdóttir
Lík ungrar konu finnst við 
fótboltavöll og athygli vekur 
að augun hafa verið fjarlægð. 
Eina vísbending lögreglunn
ar er fótur í sérkennilegum 
skóm sem sést bak við líkið á 
mynd í farsíma lítillar stúlku. 
Blaðamaðurinn og píanó
leikarinn Elsebeth Egholm er 
ókrýnd glæpasagnadrottn
ing Danmerkur og sögur 
hennar um ritstjórann Dicte 
Svendsen njóta fádæma vin
sælda þar í landi. 
384 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332107 Kilja
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„MÉR FINNST NESBØ BESTUR“
Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

„Bráðskemmtileg fyrsta flokks glæpasaga þar sem Nes
bø nýtir til fullnustu víð kunna frá sagnar tækni sína til 
að segja okkur sögu sem er meira spennandi en nokk uð 
sem hann hefur skrifað til þessa.“ 

Dagbladet, Noregi

„Tarantino mætir Cohenbræðrum í þessari glæpasögu 
Nesbø.“ 

Politiken, Danmörk

„ . . .  mögnuð rússibanareið.“ 
Publishers Weekly, Bandaríkin
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Maður í myrkri
PaulAuster
Þýð.:KjartanMárÓmarsson
Bókmenntagagnrýnandi á 
áttræðisaldri segir sjálfum sér 
sögur þar sem hann liggur 
andvaka um nætur. Þannig 
býr hann til í huga sér heim 
samhliða raunveruleikanum. 
En jafnframt brjótast upp á 
yfirborðið óþægilegar minn
ingar. Áhrifarík skáldsaga 
sem fengið hefur einróma 
lof gagnrýnenda eftir einn 
af meisturum nútíma bók
mennta.
256 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651721 Kilja

Makt myrkranna
Sagan um Drakúla greifa
Bramstoker
Þýð.:ValdimarÁsmundsson
Ein áhrifamesta skáldsaga 
síðari tíma. Hægt er að lesa 
hana sem hrollvekju, erótík 
eða reyfara. Makt myrkranna 
er fyrsta þýðing bókarinnar 
úr ensku, gerð um 1900 af 
Valdimari Ásmundssyni, sem 
á sinni tíð var talinn einn af 
bestu pennum landsins. Dr. 
Ásgeir Jónsson ritar fróð
legan eftirmála um tilurð og 
áhrif bókarinnar. 
224 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426093

Meðan enn er glóð
GauteHeivoll
Þýð.:sigrúnÁrnadóttir
Vorið 1978 gengur brennu
vargur laus í SuðurNoregi. 
Héraðslögreglan fær liðsauka 
frá Ósló en vísbendingar eru 
fáar. Höfundurinn Gaute 
Heivoll var aðeins ungbarn 
þegar þetta gerðist en skrifar 
nú sögu þessara hræðilegu 
vikna og skoðar atburðina 
og brennuvarginn á sinn hátt. 
Nærgöngul og spennandi 
saga. Heivoll hlaut norsku 
Brageverðlaunin og Sult
verðlaunin fyrir bókina.

 PBB / Fréttatíminn
298 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332398 Kilja

Morð og möndlulykt
Camillaläckberg
Þýð.:sigurðurÞórsalvarsson
Heillandi nóvella í anda 
Agöthu Christie sem gerist 
á eyju við Fjällbacka og 
persónur sem þekktar eru úr 
fyrri bókum höfundar koma 
við sögu. Vinsældir Camillu 
Läckberg eru gífurlegar. Á 
síðasta ári var hún söluhæsti 
kvenrithöfundurinn í Evrópu 
og sama ár átti Camilla tvær 
mest seldu kiljurnar í versl
unum Eymundsson, Hafmeyj-
una og Vitavörðinn.

100 kr. af andvirði hverrar 
seldrar bókar renna til Um
hyggju, félags til stuðnings 
langveikum börnum.
160 bls.
Uppheimar
ISBN 9789979659952



Ástríður og  
     trumbusláttur

Áhrifamikil bók um leit að ást og hamingju í grimmum heimi.  

Hrífandi söguleg skáldsaga eftir höfund Húss andanna og Evu Lunu.

„Óður til frelsisins.“
                         EL Mundo

isa bel a llende
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Mundu mig, ég man þig
DorothyKoomson
Þýð.:Hallasverrisdóttir
Fyrir 20 árum stóðu Poppy 
og Serena í sömu sporum: 
á unglingsaldri voru þær 
ákærðar fyrir hræðilegan 
glæp. Í 20 ár hafa þær lifað 
hvor í sínum heimi: Serena 
var sýknuð en Poppy dæmd 
í fangelsi. Eftir öll þessi ár er 
Serena enn á flótta undan 
fortíðinni en Poppy loksins 
laus og vill draga allan sann
leikann fram í dagsljósið. 
Minningin um manninn 
sem misnotaði traust þeirra 
ásækir þær báðar enn. Snjöll 
og átakanleg saga um leynd
armál, svik og glataða æsku.
505 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111739 Kilja

Myrkraslóð
Åsalarsson
Þýð.:eyrúnedda
Hjörleifsdóttir
Gaddfreðið lík af vel klæddri 
konu finnst í veiðiskýli í 
Lapplandi. Lögfræðingurinn 
Rebecka Martinsson og lög
reglan í Kiruna rannsaka 
málið og saman rekja þau sig 
eftir þráðum hagsmuna og 
peninga alla leið þangað sem 
engin lög og engar reglur 
gilda. Hörkuspennandi saga 
eftir höfund hinnar vinsælu 
bókar Blóðnætur. 

 PBB / Fréttatíminn
414 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111807 Kilja

Náttbál
JohanTheorin
Þýð.:Annar.Ingólfsdóttir
Katrine og Joakim Westin 
kaupa gamalt býli á Ölandi 
og flytja þangað. En eftir að 
þau eru flutt heyra þau hroll
vekjandi sögusögn: að þeir 
sem dáið hafa við Åludden 
snúi þangað aftur um hver 
jól…

Líkt og Hvarfið er Náttbál 
ógleymanleg lesning; allt í 
senn saka mála  saga, drauga
saga og fjölskyldudrama.
424 bls.
Uppheimar
ISBN 9789979659969
Leiðb.verð: 2.480 kr. Kilja

Nýtt land
VilhelmMoberg
Þýð.:MagnúsÁsmundsson
Þetta er þriðji og næst síðasti 

hluti hins heimsfræga verks 
Mobergs um vesturfarana 
Karl Óskar og Kristínu sem 
gerast landnemar í Ameríku 
ásamt fjölda Svía og annarra 
Evrópubúa á 19. öld. Lífsbar
áttan er hörð og margt sem 
þarf að læra í nýju landi til að 
koma undir sig fótunum en 
nú horfa þau til bjartari tíma.
360 bls.
Salka
ISBN 9789935418081 ib 
/722 Kilja

Ófreskjan
roslundogHellström
Þýð.:Hallasverrisdóttir
Óhugnanlega spennandi 
glæpasaga sem spyr lesand
ann mikilvægra og óvæginna 
spurninga um það hvers líf 
sé dýrmætast. Ófreskjan er 
fyrsta glæpasaga félaganna 
Roslunds og Hellströms og 
hefur, líkt og síðari bækur 
þeirra, farið sigurför um 
heiminn. Bókin hlaut Gler
lykilinn, Norrænu glæpa
sagnaverðlaunin, 2005 sem 
besta norræna glæpasagan.
368 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432162 Kilja
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Í SÉRFLOKKI!
SÍÐASTA GÓÐMENNIÐ EFTIR A. J. KAZINSKI

„Tryllir í
algjörum sérflokki!“

KÖLNER STADT
ANZEIGER MAGAZIN

★★★★
AMAZON.FR

Niels Bentzon lögreglumaður er vanur að eltast við glæpamenn en þarf skyndilega að hafa uppi 
á góðmenni. Óþekktur morðingi hefur myrt fulltrúa mannkærleikans um víða veröld

- og nú berast böndin að Kaupmannahöfn. Hér kveður við nýjan tón í spennusögum samtímans. 

„Ímyndunarafl,
sálrænt innsæi og 

tungumál á allt öðru plani 
en í flestum öðrum bókum 

af þessu tagi.“
ARNE MARIAGER, FREDERICIA 

DAGBLAD
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Órólegi maðurinn
HenningMankell
Þýð.:Hólmfríður
Gunnarsdóttir
Árið 2008 hverfur sænskur 
sjóliðsforingi, tengdafaðir 
Lindu, dóttur Wallanders lög
reglufulltrúa, og skömmu 
síðar hverfur eiginkona sjó
liðsforingjans líka sporlaust. 
Þræðir málsins liggja aftur 
til kalda stríðsins en margir 
vilja varpa ryki í augu Wall
anders. Mankell bregst ekki 
aðdáendum sínum en það 
er spurning hvernig fer fyrir 
Wallander að lokum?

 PBB / Fréttatíminn 
472 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332374 Kilja

Paganinisamningurinn
larsKepler
Þýð.:JónDaníelsson

Lík ungrar stúlku finnst í bát 
á reki í skerjagarðinum utan 
við Stokkhólm og skömmu 
síðar finnst forstjóri sænska 
vopnaeftirlitsins hengdur 
á heimili sínu. Lögreglufor
inginn Joona Linna kemst á 
sporið en þarf líka að hjálpa 
fólki á flótta undan kaldrifj
uðum byssumanni. Hraður 
og hörkuspennandi krimmi 
eftir höfunda Dávaldsins sem 
sló eftirminnilega í gegn í 
fyrra. Sannkallaður „síðu
flettir“.
510 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112019

Radley-fjölskyldan
MattHaig
Þýð.:BjarniJónsson
Þegar ráðist er á Klöru á leið 
heim úr partýi rennur upp 
ljós fyrir henni og bróður 
hennar. Þau komast loksins 
að því af hverju þau geta ekki 
sofið, af hverju þau eru alltaf 
svöng … fjölskylduleyndar
málið er afhjúpað. Og lífið 
verður aldrei samt.
363 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423337
Leiðb.verð: 2.680 kr. Kilja

Rannsóknin
PhilippeClaudel
Þýð.:KristínJónsdóttir
Rannsóknarmaðurinn á að 
komast að rótum sjálfsmorðs
bylgju sem gengið hefur yfir. 
En ekkert fer einsog hann 
ætlaði, spurningar vakna 
en svörin láta á sér standa. 
Áður hefur komið út hjá 
Bjarti bókin Í þokunni, eftir 
Claudel, sem er margfaldur 
verðlaunahöfundur. 
192 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423368
Leiðb.verð: 2.680 kr. Kilja

Reisubók Gúllívers
Jonathanswift
Þýð.:Jónst.Kristjánsson
Reisubók Gúllívers varð vin
sæl og fræg (að endemum) 

um leið og hún kom út árið 
1726. Hún hefur verið lesin í 
þaula æ síðan og verið leikin 
og kvikmynduð ótal sinnum 
en kemur nú í fyrsta sinn út 
í fullri lengd hérlendis í bráð
skemmtilegri nýrri þýðingu 
Jóns St. Kristjánssonar. Í 
þessari glæsilegu útgáfu eru 
allar ferðasögurnar fjórar, 
fróðlegur inngangur um 
baksvið verksins og höfund 
og ítarlegar skýringar. Sígild 
skemmtisaga með áleitinn 
boðskap. 
381 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332428

Síðasta góðmennið
A.J.Kazinski
Þýð.:JónHallurstefánsson
Niels Bentzon er vanur því 
sem lögreglumaður að elt
ast við brotamenn. Hann á 
því erfitt með að taka það 
alvarlega þegar honum er 
falið að finna manneskju sem 
geti orðið næsta fórnarlamb 
morðingja sem hefur myrt 
góðmenni um víða veröld. 
Og nú berast böndin að 
Kaupmannahöfn. Hér kveður 
við nýjan tón í spennusögum 
samtímans!
468 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423481
Leiðb.verð: 5.680 kr.



U m  H r e i n s U n :

Kraftmikið uppgjör
Áleitið skáldverk um hræsni nútímans,  

skömmina og skilin milli austurs og vesturs 

„Oksanen er sögumaður 
        af guðs náð …“

FB / Fréttablaðið PBB / Fréttatíminn

sofi Oksanen er höfundur 
metsölubókarinnar HreinsUn 

og handhafi Bókmenntaverð-
launa norðurlandaráðs 2010
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Sjöundi himinn
JamesPatterson
Þýð.:MagneaJ.Matthíasdóttir
Metsöluhöfundurinn James 
Patterson bregst ekki lesend
um sínum í þessari hrollvekj
andi glæpasögu um félagana 
í Kvennamorðklúbbnum en 
þetta er sjöunda bókin í 
flokknum. Brennuvargur 

kveikir í húsum auðmanna í 
San Francisco og brennir þá 
inni. Einkasonur ríkisstjórans 
er horfinn … Málið tekur 
óvænta stefnu og eldarnir í 
auðmannahverfunum færast 
sífellt nær.
270 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111746 Kilja

Skindauði
Thomasenger
Þýð.:Hallasverrisdóttir
Í tjaldi á Ekebergsléttunni 
finnst lík myrtrar konu. Henn
ing Juul er falið að fjalla um 
málið og hann rekur þræði 
sem leiða hann á sífellt 
hættulegri brautir. Öfugt við 
lögregluna trúir hann ekki að 
málið sé eins einfalt og það 
virðist við fyrstu sýn. Og 
dauðsföllin verða fleiri… 

Norðmaðurinn Thomas 
 Enger er rísandi stjarna á 
glæpasagnahimninum. Skin-
dauði er fyrsta bókin í röð 6 
bóka um Henning Juul.
418 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432247 Kilja

Skugginn af brosi þínu
MaryHigginsClark
Þýð.:PéturGissurarson
Í Skugganum af brosi þínu 
eftir metsöluhöfundinn Mary 
Higgins Clark er aðalsögu
hetjan, Monica Farrell, barna
læknir á sjúkrahúsi. Monica 
veit ekki hverra manna hún 
er. Hún þekkir ekki uppruna 
sinn. En aðrir vita allt um 
hann og þeim er ekki í hag að 

BÓKAFORLAGIÐ BIFRÖST
bokaforlagidbifrost@simnet.is - Sími 511 2400

SPENNUSAGNADROTTNINGIN

bokaforlagidbifrost@simnet.is - Sími 511 2400

GIN

Í Skugg an um af  brosi  þínu eft ir met sölu höf

und inn  Mary Higg ins Clark er að al sögu hetj

an, Mon ica Farr ell, barna lækn ir á sjúkra húsi. 

Mon ica  veit  ekki  hverra  manna hún er.  

Hún þekk ir  ekki upp runa sinn. En aðr ir  vita 

allt um hann og  þeim er  ekki í hag  

að Mon ica kom ist að því hverr ar ætt ar  

fað ir henn ar var. Mik ill ætta rauð ur er í 

húfi. At vik  haga því svo að Mon ica fer að 

fá ákveðn ar grun semd ir um ætt  sína og 

hver sé hinn raun veru legi afi henn ar.  

Sá grun ur set ur líf henn ar í  mikla  hættu.
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Monica komist að því hverrar 
ættar faðir hennar var. Mikill 
ættarauður er í húfi. Atvik 
haga því svo að Monica fer 
að fá ákveðnar grunsemdir 
um ætt sína og hver sé hinn 
raunverulegi afi hennar. Sá 
grunur setur líf hennar í mikla 
hættu. 
328 bls.
Bókaforlagið Bifröst
ISBN 9789935412096
Leiðb.verð: 4.980 kr.

Skurðlæknirinn
TessGerritsen
Þýð.:HallgrímurH.Helgason
Morðingi gengur laus í 
Boston, nefndur „Skurð
læknirinn“ af gildri ástæðu. 
Blóðugar aðfarir hans eru út
hugsaðar, einbeitnin ótrúleg 
og konurnar – sérvalin fórn

arlömb sem búa ein – alger
lega varnarlausar þegar þær 
vakna upp með óhugnaðinn 
yfir sér. Æsispennandi og 
nærgöngul hrollvekja eftir 
lækninn Tess Gerritsen sem 
er metsöluhöfundur víða um 
heim.
375 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221357 Kilja

Stjarna Strindbergs
JanWallentin
Þýð.:ÞórdísGísladóttir
Í gömlum námugöngum í 
sænsku Dölunum finnst lík 
sem heldur á krossi. Í ljós 
kemur að krossinn tengist 
týndri stjörnu. Gripirnir tveir 
eru lykill að best varðveitta 
leyndarmáli veraldar. Sögu

legir atburðir 19. og 20. aldar 
lifna hér við; ferðir landkönn
uða, heimsstyrjöldin fyrri og 
ógnartími nasismans.
356 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423498
Leiðb.verð: 5.680 kr.

Sumardauðinn
MonsKallentoft
Þýð.:ÍsakHarðarson
Önnur bókin um Malin Fors 
segir áhrifamikla sögu af 
gæfulausri ást og kolsvartri 
illsku – og skelfingunni þegar 
ógnin beinist að því sem Mal
in Fors stendur hjarta næst… 
Mons Kallentoft (f. 1968) er 
einn vinsælasti glæpasagna
höfundur Svía og bækur 
hans um Malin Fors njóta 
mikillar hylli. Fyrsta bók hans 

á íslensku, Vetrarblóð, kom út 
2010 og hlaut frábærar við
tökur. 
480 bls.
Uppheimar
ISBN 9789979659938 Kilja

Táknið
raymondKhoury
Þýð.:ÁstaKristínHauksdóttir
Raymond Khoury hefur skrif
að geysivinsælar bækur sem 
selst hafa í metupplögum, 
svo sem Síðastamusterisridd-
arann og Griðastað. Táknið 
gefur fyrri bókum hans ekk
ert eftir. Hér segir frá undar
legu ljóstákni sem birtist á 
himni og veldur uppnámi 
um víða veröld, eltingaleik 
við harðsvíraða glæpamenn 
og kapphlaupi við tímann. 
Er ljóshnötturinn fljúgandi 
furðuhlutur, guðlegt tákn 
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eða blekking? Spennan er 
miskunnarlaus …
491 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111784 Kilja

Uppsprettan
Aynrand
Þýð.:Þorsteinnsiglaugsson
Tímamótaskáldsaga eftir ein
hvern athyglisverðasta rithöf
und 20. aldar. Uppsprettan 
fjallar um tvo arkitekta í 
New York sem halda út í lífið. 
Bókin er sérlega áhrifamikil 
og grípandi enda hefur hún 
verið þýdd á fjölmörg tungu
mál og selst í 6,5 milljónum 
eintaka.
524 bls.
Almenna bókafélagið. 
BF-útgáfa
ISBN 9789935426130 Kilja

Það sem aldrei gerist
AnneHolt
Þýð.:solveigBrynja
Grétarsdóttir
Þjóðkunnir einstaklingar 
finnast myrtir og margt 
bendir til þess að morðinginn 
sé að senda skilaboð með 
voðaverkum sínum. Málið 
er flókið og æsispennandi 
leit hefst. Þetta er sjálfstætt 
framhald af bókinni Það sem 
mér ber sem sló í gegn 2010 
og sat lengi á metsölulistum.

392 bls.
Salka
ISBN 9789935418524 Kilja

Þannig er lífið núna
Megrosoff
Þýð.:HelgiGrímsson
Lísa er send til móðursystur 
sinnar á Englandi og heillast 
af framandi umhverfinu 
og frændsystkinum sínum, 
einkum Edmond sem hún 
verður ástfangin af. En þegar 
stríð brýst út og hryðjuverka
menn ná völdum í landinu 
eru frændsystkinin skilin 
að og þá gildir það eitt að 
halda lífi. Áhrifamikil verð
launasaga um hugsanlegar 
afleiðingar þriðju heimsstyrj
aldarinnar.
203 bls.

Uppheimar  |  Vesturgötu 45  |  300 Akranes  |  511 2450
uppheimar@uppheimar.is  |  www.uppheimar.is

TVÆR FRÁBÆRAR ÞÝÐINGAR FRÁ HANDHAFA 
BÓKMENNTAVERÐLAUNA NORÐURLANDARÁÐS 

GYRÐIR ELÍASSON

GYRÐIR ELÍASSON er ekki einasta viðurkennt  afburðaskáld og rit
höfundur, heldur einnig afkastamikill þýðandi öndvegisbókmennta. Á 
þessu ári sendir hann frá sér tvær ólíkar bækur sem hann hefur þýtt.

Tunglið braust inn í húsið er viðamikið safn ljóða eftir 36 skáld 
víðsvegar að úr heiminum sem hefur hlotið fádæma lof gagn rýnenda.

Hvernig ég kynntist fiskunum eftir Ota Pavel er rómað safn sam
tengdra frásagna sem leikur á mörkum skáldsagna og smá  sagna
gerðar og lýsir með ljúfsárum hætti veröld sem var, í sveita hér uð um 
Tékkóslóvakíu. áður en síðari heimsstyrjöldin skall á.
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FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111760 Kilja

Þegar öllu er á botninn 
hvolft
AlanBradley
Þýð.:KarlemilGunnarsson
Flavia de Luce er 12 ára 
efnafræðisnillingur með 
ástríðu fyrir eitri sem aldrei 
hefur fundið raunveruleg 
not fyrir hæfileika sína. En 
sumarið 1950 taka dularfullir 
atburðir að gerast, meðal 
annars í gúrkubeðinu heima 
hjá henni. Alan Bradley hlaut 
verðlaun Samtaka breskra 
glæpasagnahöfunda fyrir 
þessa bráðskemmtilegu bók 
en bækur hans um spæjar
ann Flaviu hafa vermt efstu 
sæti metsölulista víða um 
heim. 
352 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221401

Öreigarnir í Lodz
stevesem-sandberg
Þýð.:ÍsakHarðarson
Öreigarnir í Lodz hefur hlotið 
fádæma lof, en fyrir þessa 
miklu örlagasögu úr heims
styrjöldinni síðari hlaut 
höfundurinn Augustpriset, 
helstu bókmennta verðlaun 
Svíþjóðar, sem og De Nio
verðlaunin þar í landi árið 
2009. Þá var bókin tilnefnd 
til Bókmenntaverðlauna 
Norðurlanda ráðs.

„…hreinræktað listaverk 
úr orðum. Hér umbreytist 
nákvæm sagnfræði í mergj
aðan skáldskap.“ Per Svens
son, DagensNyheter
586 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432339

Þrælspennandi  
krimmi sem heldur  

fyrir þér vöku

„Vaaá! Þvílík frumraun.  
Ofboðslega grípandi,  

frábærlega skrifuð …“
       The Sun    

krimmi sem heldur 
Þrælspennandi 

krimmi sem heldur 
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««« HljóðbækurHljóðbækurHljóðbækur »»»

Afleggjarinn
AuðurAvaÓlafsdóttir
Ungur maður sem er svo að 
segja alinn upp í gróðurhúsi á 
brýnt erindi til afskekkts stað
ar í útlöndum. Heima skilur 
hann eftir aldraðan föður, 
þroskaheftan bróður og guð
dómlegt stúlkubarn sem 
hann eignaðist óvart „með 
eins konar vinkonu vinar síns“. 

Ekki líður á löngu þar til 
faðirinn ungi fær óvænta 
heimsókn í klaustrið.

Bókin er margverðlaunuð í 
Frakklandi og Kanada og fékk 
tilnefningu til bókmennta
verðlauna Norðurlandaráðs.

„Frábærlega skrifaður 
sælkeratexti…“ – Le Monde 

Höfundur les.

Fæst bæði sem CD og Mp3 
bók.
H

Hljóðbók.is
ISBN 9789935417565/398

Alkemistinn
PauloCoelho
Þýð.:ThorVilhjálmsson
Þessi saga er sígilt listaverk 
sem hefur farið sigurför um 
heiminn og er vitnisburður 
um ómetanlegt gildi þess 
að fylgja draumum sínum 
og láta hjartað ráða för. Thor 
Vilhjálmsson les. Bókin er á 
einum Mp3 diski.
H 351 mín.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417602

Borða, biðja, elska
elizabethGilbert
Þýð.:HerdísMagneaHübner
Metsölubókin sem allir tala 
um. Eftir erfiðan skilnað 
ákveður Liz að fara út í heim 
í leit að sjálfri sér. Fyrst liggur 
leiðin til Ítalíu að borða góð
an mat, á Indlandi leggur hún 
stund á andlega íhugun en á 
Balí í Indónesíu finnur hún 
hamingjuna. Helga Braga 
leikkona les. Bókin er á einum 
Mp3 diski. 
H

Hljóðbók.is
ISBN 9789935417497

Dagbók Bridget Jones
„Dagbók Bridget Jones er 
einstaklega skemmtileg og 
skörp. Megrunarkúrar munu 
bregðast, reykingabindindið 
mislukkast, áfengiseiningum 
fjölga, appelsínuhúð mun 
blómstra, ástarsambönd 
munu bresta á og konur 
munu hlæja, já, jafnvel karl
menn munu hlæja.“

 Hermann Stefánsson, 
Morgunblaðinu.

Ólafía Hrönn Jónsdóttir 
leikkona les. Fæst bæði sem 
6 CD bók og Mp3 bók.
H 435 mín.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417282/329

Jólabækurnar 
færðu í

Ég ætla að spara í ár!É laæ l ía !a pgÉg ætla að spara í ár!
®®

Jólabækurnar 
færðu í



HVAÐ EIGA BOBBY FISCHER,
BORIS SPASSKY, DAVÍÐ ODDSSON 
OG GEIR H. HAARDE SAMEIGINLEGT?

Lygarinn – Óttar M. Norðfjörð 

HEILLANDI SAGA UM MAT
OG HUGARHEIM ÞJÓÐARINNAR 
Á 18. ÖLD. 

Gestakomur í Sauðlauksdal

Sölvi Björn Sigurðsson

FYRSTA VERKIÐ Í FANTASÍU-
BÓKARÖÐ SEM MUN HEILLA
LESENDUR OG OPNA FYRIR 
ÞEIM NÝJA HEIMA.

Meistari hinna blindu – Elí Freysson 

sogurutgafa.is

„Einstök rödd, einstök saga, einstök skemmtun.“ Illugi Jökulsson

 „Krónprins íslenskra glæpasagna.“ Þráinn Bertelsson

Síðustu dagar móður minnar               Bergsteinn Sigurðsson, Fréttablaðinu 
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Einn dagur
DavidNicholls
Þýð.:ArnarMatthíasson
Einhver skemmtilegasta og 
átakanlegasta ástarsaga sem 
hefur komið út seinni árin.

„… ekki bara hrikalega 
fyndin heldur líka minnis
stæð, hjartnæm, og djúpvitur 
á sinn hógværa og tilgerðar
lausa máta.„ – The Guardian.

Friðrik Friðriksson leikari 
les.

Hljóðbókin er á 1 Mp3 diski.
H

Hljóðbók.is
ISBN 9789935417619

Ég læðist framhjá öxi
BeateGrimsrud
Þýð.:Hjaltirögnvaldsson
Samhliða prentaðri útgáfu 
kemur þessi hljóðbók út, en 
bókin fékk tilnefningu til bók
menntaverðlauna Norður
landaráðs árið 2000.

Margrét Vilhjálmsdóttir 
leikkona les.
H

Hljóðbók.is
ISBN 9789935417596

Ég man þig
Yrsasigurðardóttir

Ungt fólk sem er að gera upp 
hús í eyðiþorpi fyrir vestan 
fer að gruna að þau séu ekki 
ein á staðnum. Á sama tíma 
dregst ungur læknir á Ísafirði 
inn í rannsókn á sjálfsmorði 
eldri konu. Þessir ólíku þræðir 
fléttast saman í grípandi sögu 
þar sem rómaðir hæfileikar 
Yrsu til að kveikja spennu 
njóta sín til hins ítrasta. Vala 
Þórsdóttir leikkona les.

Bókin er á einum Mp3 diski.
H 825 mín.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417275
Leiðb.verð: 4.490 kr.

Frelsarinn
JoNesbø
Þýð.:IngunnÁsdísardóttir
Í miðborg Oslóar er meðlimur 
Hjálpræðishersins skotinn 
til bana. Rannsóknarlög
reglumaðurinn Harry Hole 
leitar morðingjans en götur 
borgarinnar breytast fljótt í 
vígöll þar sem barist er upp 
á líf og dauða.

Frelsarinn var tilnefnd til 
hinna virtu ensku glæpa
sagnaverðlauna CWA Inter
national Dagger árið 2009.

Hjálmar Hjálmarsson leik
ari les. Bókin er á 1 Mp3 diski.
H 1044 mín.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417374
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Gestaboð Babette
KarenBlixen
Þýð.:ÚlfurHjörvar
Margir muna hina vinsælu 
kvikmynd Gestaboð Babette, 
sem gerð var eftir bók Kar
enar Blixen, en hún er einn 
þekktasti rithöfundur Dana 
fyrr og síðar.

Tvær prófastsdætur ákveða 
að halda minningarhátíð um 
föður sinn. Til veislunnar 
koma gamlir fjölskylduvinir, 
þjakaðir af lífsleiða. Babette, 
frönsk eldabuska, kallar fram 
gleði í hjörtum viðstaddra.

Kristbjörg Kjeld leikkona 
les. Bókin er á 2 CD diskum.
H 120 mín.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417299
Leiðb.verð: 3.590 kr.

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

www.boksala.is
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Hausaveiðararnir
JoNesbø
Samtímis prentuðu útgáf
unni og bíómyndinni kemur 
þessi magnaða bók út í lestri 
Hjálmars Hjálmarssonar leik
ara. Snilldarflétta hjá Nesbø.

Bókin fæst á 7 CD diskum 
og einnig sem Mp3 bók.
489 bls.
H

Hljóðbók.is
ISBN 9789935417466/459

Hið undarlega mál 
Jekylls og Hydes
robertlouisstevenson
Þýð.:ÁrniÓskarsson
Þessi fræga metsölubók um 
Jekyll og Hyde hefur verið 
kvikmynduð margsinnis. 
Hrollvekjandi og dularfullt 
andrúmsloftið og lýsingar á 
þokuslunginni Lundúnaborg 
gera söguna afar eftirminni
lega.

Arnar Jónsson leikari les. 
Bókin er á 3 CD diskum. 
H 180 mín.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417312
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Hollywood
CharlesBukowski
Þýð.:Hjördíssigurðardóttir
Hank Chinaski vill helst 
fara á veðhlaupabrautina 
á daginn og semja ljóð á 
kvöldin. Nú hefur hann hins 
vegar verið ráðinn til að skrifa 
kvikmyndahandrit. Er hann 
dæmdur og glataður, orðinn 
hluti af þeirri peningamask
ínu sem hann hefur fyrirlitið 
allt sitt líf?

Örn Árnason leikari les. 
Bókin er á 1 Mp3 diski.
H

Hljóðbók.is
ISBN 9789935417503

Hvernig ég kynntist 
fiskunum
OtaPavel
Þýð.:Gyrðirelíasson
Rómað verk sem leikur á 
mörkum skáldsagna og smá
sagnagerðar og segir af ævin
týralegum veiðiferðum Pop
pers sölufulltrúa og Proseks 
ferjumanns, af vatnakörfum 
sem fóðraðir eru á maltkorni 
og dádýrshjörtum sem rugg
að er í barnavögnum.

Hjalti Rögnvaldsson leikari 
les. Bókin er á 4 CD diskum.
H 289 mín.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417480
Leiðb.verð: 4.490 kr.

Landið sem aldrei sefur
AriTraustiGuðmundsson
Draumkennd ferðalýsing 
manns um stærstu álfu 
heims. Frásögnin ber okkur 
frá norðaustasta horni Sí
beríu í krókaleiðum til suðurs 
og þaðan áleiðis til Íslands. 
Höfundur les. Bókin er á 4 CD 
diskum.
H 284 mín.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417305
Leiðb.verð: 3.790 kr.

Máttur viljans
GuðniGunnarsson
Máttur viljans er bók um að 
stíga einföld skref inn í vel
sæld og frelsi. Hljóðbókin 
inniheldur átta geisladiska, 
sjö klukkustundir af efni þar 
sem Guðni leiðir hlustand
ann í gegnum skrefin sjö 
til velsældar, hamingju og 
jafnvægis; athygli, ábyrgð, 
tilgangur, heitbinding, fram
ganga, innsæi og þakklæti.
H 420 mín.
Salka
ISBN 9789935170002



Ól a fur JÓh a n n
Ól a fsson

hart er tekist á í stríði þjóða, stríði milli einstaklinga og í  
því stríði sem einstaklingurinn heyr í eigin brjósti. Málverkið 
er ógleymanleg örlagasaga um mennskuna og listina.

Ólafur Jóhann Ólafsson fékk Íslensku bókmenntaverðlaunin  
fyrir síðustu bók sína, Aldingarðinn.

Dr AmAtÍsk
örlAgAfléttA

2 0 0 62 0 0 6
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Ofviðri í Ljósufjöllum
Samhliða prentaðri útgáfu 
kemur þessi spennandi bók 
út í lestri höfundar á 6 CD 
diskum og sem Mp3 bók.
H

Hljóðbók.is
ISBN 9789935417589/572

Ómynd
eyrúnÝrTryggvadóttir
Kaldan desembermorgun 
hverfur lítið barn úr vagni 
sínum á Akureyri. Íbúar eru 
harmi lostnir og lögreglan 
ráðþrota. Fljótlega kemur í 
ljós að ekki er allt sem sýnist 
hjá fjölskyldu barnsins. Andr
ea gefst ekki upp fyrr en hún 
kemst að hvað leynist undir 
yfirborðinu.

Ólafía Hrönn Jónsdóttir 
leikkona les. Bókin er á 1 Mp3 
diski.
H

Hljóðbók.is
ISBN 9789935417527

Samhengi hlutanna
sigrúnDavíðsdóttir
Samhliða prentaðri útgáfu 
kemur þessi bók út í lestri 
Kristjáns Franklíns Magnús 
leikara. Hljóðbókin er á ein
um Mp3 diski.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417411

Skindauði
Thomasenger
Þýð.:Hallasverrisdóttir
Í tjaldi á Ekebergsléttunni 
finnst lík konu sem augljós
lega hefur verið myrt. Henn
ing Juul blaðamanni er falið 
að fjalla um málið og hann 
rekur þræði sem leiða hann á 
sífellt hættulegri brautir.

Höfundur er hratt rísandi 
stjarna á norska glæpasagna
himninum.

Steinn Ármann Magnús
son leikari les. Bókin er á 
einum Mp3 diski. 
H

Hljóðbók.is
ISBN 9789935417541

Stjarna Strindbergs
JanWallentin
Þýð.:ÞórdísGísladóttir
Samhliða prentaðri útgáfu 
kemur þessi bók út í lestri 
Valdimars Flygenring leikara. 
Hljóðbókin er á 1 Mp3 diski.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417534

Svar við bréfi Helgu
BergsveinnBirgisson
Aldraður bóndi skrifar bréf 
til ástkonunnar sem honum 
bauðst að fylgja til borgar
innar forðum tíð. Gerði hann 
rétt í að taka sveitina fram 
yfir kærleikann? Hefði hann 
átt að flytjast til Reykjavíkur 
til að moka skurð eða reisa 
bragga fyrir Ameríkana?

Bókin var tilnefnd til Ís
lensku bókmenntaverð
launanna. Hér les höfundur 
sjálfur. Lengd 3 CD diskar.
H 195 mín.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417367
Leiðb.verð: 3.590 kr.

Öreigarnir í Lodz
stevesem-sandberg
Þýð.:ÍsakHarðarson
Sænska rithöfundinum Steve 
SemSandberg skaut upp 
á stjörnuhimin alþjóðlegra 
bókmennta með þessari bók 
sem kom út árið 2009. Bókin 
hefur hlotið fádæma lof, en 
fyrir þessa miklu örlagasögu 
úr heimsstyrjöldinni síðari 
haut höfundurinn ein helstu 
bókmenntaverðlaun Sví
þjóðar. Þá var bókin tilnefnd 
til Bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs.

„Eins og hnitmiðað ham
arshögg. Frábært, tímalaust 
bókmenntaverk.“

 De Standaard 
Kristján Franklín Magnús 

leikari les. Bókin er á 1 Mp3 
diski.
H

Hljóðbók.is
ISBN 9789935417442
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Afviknir staðir
sigmundurernirrúnarsson
Meitlað orðfæri, leiftrandi 
mælska og einstök og 
heillandi sýn á lífið og til
veruna.
106 bls.
Veröld
ISBN 9789935440013
Leiðb.verð: 2.290 kr.

Allt kom það nær
ÞorsteinnfráHamri
Ný ljóðabók eftir eitt af 
höfuðskáldum Íslendinga. 
Þorsteinn talar í einlægni 
um vonina sem vermir, um 
drauminn, fegurðina, frelsið, 
um fortíð og samtíð, um það 
sem getur breytt lífi okkar 
á skammri stundu og fyrir
varalaust; en líka um það sem 
villir okkur sýn: „og blendið er 
nú / hvers við biðjum, vænt
um og spyrjum.“
54 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332411

Bláklukkur
GuðrúnValdimarsdóttir
Bókin geymir hugljúf ljóð og 
lausavísur og mörg ljóðanna 
eru kveðjur til samferða
manna. Guðrún ólst upp 
í Teigi í Vopnafirði, dóttir 
skáldkonunnar Guðfinnu 
Þorsteinsdóttur og þess sér 
víða stað í ljóðum hennar.
87 bls.
Félag ljóðaunnenda á 
Austurlandi
ISBN 9789935410061
Leiðb.verð: 3.880 kr.

Blindir fiskar
Magnússigurðsson
Blindir fiskar er önnur ljóða
bók Magn úsar Sigurðssonar. 
Fyrir þá fyrstu, Fiðrildi,mynta
og spörfuglar Lesbíu, hlaut 
Magnús Bók mennta  verð laun 
Tómasar Guðmundssonar 
árið 2008. 
52 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432018 Kilja

Jólaspilin
færðu í

Ég ætla að spara í ár!É lal ía !a pgÉg ætla að spara í ár!
®®

Jólaspilin 
færðu í
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Daloon dagar
Bergþórasnæbjörnsdóttir
Í Daloon dögum fylgjum við 
ljóðmælanda er hann ráfar 
um innviði hversdagsins. 
Þar er alltaf þriðjudagur, RO
YAL búðingur rennur niður 
hlíðarnar og sumt fólk fer 
ekki einu sinni í grænmetis
deildina…

Þetta er fyrsta ljóðabók 
Bergþóru Snæbjörnsdóttur. 
Kápumynd er eftir Rakel 
McMahon. 
72 bls.
Útúrdúr
ISBN 9789979998242
Leiðb.verð: 2.490 kr. Kilja

Drauganet
BergsveinnBirgisson
Bergsveinn Birgisson sló í 
gegn á síðasta ári með Svari
við bréfi Helgu. Nú sendir 
hann frá sér magnaða ljóða
bók með teikningum eftir 
Kjartan Hall. 
88 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423412
Leiðb.verð: 2.280 kr. Kilja

Döggin skær
BjarniValtýrGuðjónsson
Döggin skær er þriðja ljóða
bók Bjarna Valtýs, en þær fyrri 
eru: Égleitaþínvor, 2009, og 
Ásólnæturtíð, 2010.

Bjarni Valtýr var á áttunda 
ári þegar hann tók sín fyrstu 
spor í ljóðagerð. Var þá ekki 
um annað að ræða en mis
góðar vísur af einföldustu 
gerð þar sem endarímið sat 
í öndveginu en stuðlar og 
efnistök nokkrum þrepum 
neðar. Síðan hefur margt á 
dagana drifið í þeim efnum 
og yrkisefnin orðið fleiri en 
tölu verði á komið. Má þar 
telja meðal fyrirferðarmesta 
efnis auk almennra kvæða 
lausavísur, gamanbragi og 
afmælisljóð.

Við könnun á efni þessara 
ljóða gæti það verið líklegt 
til eftirtektar hve mörg þeirra 
fjalla um fornsagnapers
ónur og lífsmáta þeirra, þar á 
meðal nokkur hinna lengstu. 
Væri skýringa leitað liggur sú 
staðreynd fyrir að höfundur 
ólst upp í námunda við þau 
sagnasvið er sum hver hafa 
þótt einna áhrifamest ís
lenskra gullaldarsagna.
83 bls.
Sigurjón Þorbergsson
ISBN 9789935906601
Leiðb.verð: 2.800 kr. Kilja

Feyktu mér stormur
HörðurAndristeingrímsson
Feyktu mér stormur er önnur 
ljóðabók Harðar og inniheld
ur andleg ljóð með trúarlegu 
stefi. Frábær og innblásin ljóð 
sem fá mann til að hugsa um 
tilgang lífsins og tilverunnar.
Hörður Andri Steingrímsson
ISBN 9789979720447

Fjögur bandarísk 
ljóðskáld
Carlsandburg
Þýð.:HallbergHallmundsson
Fjögur bandarísk ljóðskáld 
inniheldur 92 ljóð eftir skáld
in Carl Sandburg, William 
Carlos Williams, Anne Sexton 
og Alan Dugan. Bókin er sam
prentuð hefti númer 12.15. í 
flokknum LJÓðAKVER sem 
Hallberg tók að gefa út eftir 
að hann fluttist til Reykjavíkur 
frá New York. Hallberg dó í 
janúar síðastlinum og hans 
hinsta ósk var að ættingjar 
hans gæfu út ljóðaþýðing
arnar sem hann dó frá. Nú er 
sú vinna hafin.
144 bls.
Brú – Forlag
Dreifing: JPV Útgáfa
ISBN 9789979971283
Leiðb.verð: 2.450 kr. Kilja

Heimsókn
ÞorgeirÞorgeirsson
Í bókinni Heimsókn er að 
finna þrjá ljóðaflokka. Efnis
tökin eru úr hinu hversdags
lega en nálæga umhverfi höf
undar. Þar sem persónuleg 
nálgun og vitranir eiga sér 
stað, er birtast í æskudraum
um og djúpum tjörnum for
tíðar. Spáð er í framtíðina 
með upprennandi kynslóð 
barnabarna, þar sem lífs
gátan er innan seilingar.
108 bls.
Kjölur
ISBN 9789979960249
Leiðb.verð: 3.280 kr.

Hinn óséði vegur
Friðjónstefánsson
Friðjón Stefánsson rithöf
undur (1911–1970) var fyrst 
og fremst smásagnahöf
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undur og komu út eftir hann 
alls 8 smásagnasöfn. Ljóðin í 
þessari bók eru tekin saman 
eftir lát höfundar og gefin út 
í tilefni aldarafmælis hans 12. 
október 2011.

Þessi ljóðabók er að líkind
um fyrsta íslenska ljóðabókin 
sem gefin er út með skapandi 
almennings (creative com
mons) leyfi. Hægt er að nálg
ast frítt eintak af bókinni á 
slóðinni: http://tiny.cc/foom1
101 bls.
Herborg Friðjónsdóttir
ISBN 9789979709770

Hinum megin við 
sólsetrið
sveinnsnorrisveinsson
Hinum megin við sólsetrið 
er áttunda ljóðabók Sveins 
Snorra. Hún skiptist í fjóra 
sjálfstæða kafla, en fyrstu 
þrír kaflarnir innihalda ljóð 
um ást, stríð og margs konar 

upplifanir úr reynsluheimi 
skáldsins. Fjórði kafli geymir 
eintal manns, sem stendur 
upp á sviði og lýsir skoðunum 
sínum og lífsreynslu á þremur 
ólíkum æviskeiðum.
132 bls.
Sveinn Snorri Sveinsson
ISBN 9789979709473
Leiðb.verð: 3.299 kr. Kilja

Hliðargötur/Sideroads
JónasÞorbjarnarson
Þýð.:Ástráðureysteinssonog
JulianMeldonD’Arcy
Tvímála útgáfa af marglofaðri 
ljóðabók Jónasar sem fyrst 
kom út fyrir 10 árum. Ljóð
unum er fylgt úr hlaði með 
ítarlegum formála þýðend
anna. Bókin er myndskreytt 
af Önnu Jóa.
118 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549215
Leiðb.verð: 3.800 kr. Kilja

Höfuð drekans 
á vatninu
Guðbrandursiglaugsson
Höfuðdrekansávatninu er ell
efta ljóðabók Guðbrands Sig
laugs sonar. Hinar tíu komu út 
á árabilinu 1977 til 2007. Hér 
tifar tíminn, leikur sér ljóðið á 
meðan hafið hlustar.
100 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432087 Kilja

Í klóm dalalæðunnar
sindriFreysson
„Í klóm dalalæðunnar er 
full af sprengikrafti hug
mynda … teygir sig inn í 
sálarlíf lesandans og hreyfir 
þar rækilega við honum.“ Úr 
umsögn dómnefndar um 
Bókmenntaverðlaun Tómasar 
Guðmundssonar
94 bls.
Veröld
ISBN 9789935440020
Leiðb.verð: 2.290 kr.

Ísafjörður ægifagur
Ljóð
MatthíasKristinsson
Í huga mínum held ég vörð

um heimabæinn bjarta
og geymi ávallt Ísafjörð
innst í mínu hjarta.

96 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430076
Leiðb.verð: 2.400 kr.

Kafbátakórinn
steinunnG.Helgadóttir
Höfundur vakti verðskuldaða 
athygli er hún hlaut Ljóðstaf 
Jóns úr Vör 2011 fyrir ljóðið 
Kaf. Steinunn, sem þekkt ust 
er fyrir störf sín að myndlist, 
stígur hér fram sem þrosk að 
skáld. Kafbátakórinn er fyrsta 
ljóðabók hennar.
56 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432094 Kilja





116

Ljóð og leikrit B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 1

Kanill
Ævintýri og örfá ljóð um 
kynlíf
sigríðurJónsdóttir
Listræn bersögli einkennir 
stíl Sigríðar í þessari annarri 
ljóðabók höfundar. Bók 
hennar Einnarbáruvatn sem 
út kom 2005 var haustlangt á 
metsölulista ljóðabóka. 
56 bls.
Útgáfufélagið Sæmundur
ISBN 9789935901453
Leiðb.verð: 2.290 kr.

Ingunn Vigdís Sigmarsdóttir 
er fædd að Desjarmýri í 
Borgarfirði eystra árið 1966 og 
þar ólst hún upp. Ung hleypti 
hún heimdraganum og hefur 
búið og starfað víða á landinu, 
lengst af á Norðurlandi. 
Hún var nemandi í 
Framhaldsskólanum á 
Húsavík og eftir stúdentspróf 
stundaði hún nám við 
Kennaraháskóla Íslands. 
Hún lauk kennaraprófi árið 
2007 og hefur starfað síðan 
sem skólasafnskennari við 
Giljaskóla á Akureyri. 

Mörg ljóðanna í bókinni 
fjalla um lífið og tilveruna 
og höfundur sækir einnig 
yrkisefni til heimahaganna á 
Borgarfirði eystra.

Ingunn Vigdís gaf út lítið 
ljóðakver árið 1996, Hjörtu 
í ilmandi umslögum og birti 
ljóð í safnritunum Raddir að 
austan (1999) og Djúpar rætur 
(2002).

Ingunn V. Sigmarsdóttir

Austfirsk ljóðskáld XI

Andrá

Núið
agnarsmátt,
hverfult.
Reyni að fanga 
líkt og fiðrildi 
sem flýgur 
hlæjandi,
litfagurt, 
hverfur 
inn í hóp 
hinna 
andránna.

Félag ljóðaunnenda  
á Austurlandi

Ingunn V. Sigmarsdóttir

In
gu

n
n

 V. Sigm
arsdóttir

ISBN 978-9935-410-05-4

9 7 8 9 9 3 5 4 1 0 0 5 4

Lausagrjót úr 
þagnarmúrnum
IngunnV.sigmarsdóttir
Ingunn yrkir um lífið og til
veruna, einnig um náttúruna 
og dregur upp myndir úr 
heimahögunum í Borgarfirði 
eystra. Bókin er sú ellefta í 
flokknum Austfirsk ljóðskáld.
86 bls.
Félag ljóðaunnenda á 
Austurlandi
ISBN 9789935410054
Leiðb.verð: 4.480 kr.

Ljóð og uppstillingar 
1951 – 2011
úrval
KormákurBragason
Þetta er úrval ljóða sem áður 
hafa komið út í fjórum bók
um höfundar sem eru: Spíru-
skip (1960), Djúpfryst ljóð 
(1961), Ástfangnar flugvélar 
(1996) og Pólitísk ástarljóð 
(2008). Einnig eru í bókinni 
„uppstillingar“ sem höfundur 
nefnir svo og birtust í Spíru-
skipi. Einnig áður óbirt ljóð 
og ljóð sem birtust í blöðum 
og tímaritum.
148 bls.
Mostrarskegg
ISBN 9789935906304

Ljóðdómur ævisaga 
í ljóðum
Ingimarerlendursigurðsson
Þessi ljóðabók Ingimars 
Erlendar Sigurðssonar er 
óvenjuleg að því leyti að hún 
er í tveim bindum og er eins 

konar ævisaga höfundarins 
í ljóðum. Auk þess eru bæði 
bindin ríkulega myndskreytt 
af höfundi, bæði litmyndir og 
teikningar.
Sigurjón Þorbergsson
ISBN 9789935906618 Kilja

Lömbin í Kambódíu 
(og þú)
JónBjarkiMagnússon
Myndskr.:UnaBjörk
sigurðardóttir
Kambódía er eini hnötturinn 
sem vitað er til að líf þrífist á. 
Umhverfis Kambódíu liggur 
þunnt lag lofttegunda, sem 
samanstendur að mestu leyti 
af köfnunarefni og súrefni. 
Fyrir nokkrum milljónum ára 
er talið að kambódískur api 
hafi stökkbreyst og öðlast 
þann hæfileika að geta staðið 
á tveimur fótum. Síðan Kam
bódía myndaðist hefur hún 
þróast stöðugt, og standa nú 
eftir litlar sem engar leifar af 
upphaflegri ásýnd hennar.
74 bls.
Útúrdúr
ISBN 9789979998235
Leiðb.verð: 2.490 kr. Kilja

Marlene og ég
GunnarM.G.
Marleneogég er þriðja ljóða
bók Gunnars M. G. Fyrsta bók 
hans, Skimaðút, kom út árið 
2007 og var fylgt eftir með 
bókinni Millibarna 2009. 
44 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432124 Kilja

Mávur ekki maður
ÁsdísÓladóttir
Sjötta ljóðabók Ásdísar Óla
dóttur sem vakið hefur at
hygli fyrir „vönduð og fáguð“ 
ljóð sín, eins og gagnrýnandi 
komst að orði.
44 bls.
Veröld
ISBN 9789979789901
Leiðb.verð: 2.280 kr.
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Nú kveð ég þig Slétta
Vísur og viðtalsþáttur
sigurðurÁrnason
Sigurður Árnason (1890–
1979) ólst upp á Oddsstöðum 
á Melrakkasléttu, en bjó síðan 
á Raufarhöfn. Auk vísnanna 
er í bókinni viðtal Gríms M. 
Helgasonar við Sigurð. Þá 
er inngangur um lífshlaup 
Sigurðar, ætt og uppruna. 
Skýringar eru við allt efni 

bókarinnar, sem og rækilegar 
skrár. Sigurður var fljúgandi 
hagmæltur og gamansamur, 
orti gjarnan „vísu dagsins“, 
sem hann kallaði svo. En 
líka kemur fram hjá honum 
réttlætiskennd, hógværð og 
trúarlegur strengur.
190 bls.
Einar Sigurðsson
ISBN 9789979709626

Óminni er ekkert
og fleiri ljóð
PabloNeruda
Þýð.:HallbergHallmundsson
Chileska skáldið Pablo Ne
ruda (1904–1973) er eitt 
þekktasta ljóðskáld Suður
Ameríku. Út eru komin bókin 
Óminni er ekkert, 17 ljóð 
Neruda sem Hallberg Hall
mundsson þýddi úr spænsku. 
Árið 1950 deildi Neruda 
heimsfriðarverðlaununum í 
Moskvu með Paul Robeson 

og Pablo Picasso og 1971 
hlaut hann bókmenntaverð
laun Nóbels. Neruda lést tólf 
dögum eftir að vinur hans, 
Salvador Allende forseti, var 
myrtur í uppreisn herforing
jaklíkunnar illræmdu. 
32 bls.
Brú – Forlag
Dreifing: JPV Útgáfa
ISBN 9789935905161
Leiðb.verð: 2.450 kr. Kilja

Eyvindur P. Eiríksson

SJÁLFGEFINN

FUGL - I
LEIKVERK

Hingað og héðan rekur sumar sögur
sem lifandi blöð á lygnu tímans

þau segja nokkur sínar 
settar í bókarkver

...............

Ísafirði 2011

Fugl-1_kapa.indd   1 9/21/11   11:02 AM

Sjálfgefinn Fugl – I
Leikverk
eyvindurP.eiríksson
Eyvindur hefur sent frá sér 
u.þ.b. 30 skáldverk af ýmsu 
tæi. Nú birtist frá honum 
fyrsta bók í röð kvera af kyni 
Fugla og þar í nokkur leikverk. 
Þau hafa öll áður komið fyrir 
augu eða eyru almennings, 
tvö í útvarpi, önnur á sviði 
eða sem einleikir á Act Alone. 

Þor st ei n n f r á h a mr i

„Svo fer einn dag að flest„Svo fer einn dag að flest„Svo fer einn dag að flest
        mun fullnað, jafnvel allt.“        mun fullnað, jafnvel allt.“        mun fullnað, jafnvel allt.“
áleitin og kröftug ljóðabók eftir  
skáldið frá hamri – bók sem á  
brýnt erindi við nútímafólk

Þor st ei n n f r á h a mr i

„Svo fer einn dag að flest„Svo fer einn dag að flest„Svo fer einn dag að flest
        mun fullnað, jafnvel allt.“        mun fullnað, jafnvel allt.“        mun fullnað, jafnvel allt.“

leitin og kröftug ljóðabók eftir 
amri – bók sem á 

brýnt erindi við nútímafólk

Þor st ei n n f r á h a mr i

        mun fullnað, jafnvel allt.“        mun fullnað, jafnvel allt.“        mun fullnað, jafnvel allt.“
leitin og kröftug ljóðabók eftir 

amri – bók sem á 
brýnt erindi við nútímafólk
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Þau eru ýmisleg, gamansöm, 
gráglettin og grafalvarleg eftir 
atvikum, svo sem vera ber. 
Gæti ekki verið áhugavert að 
safna slíkum Fuglum?
188 bls.
EPE
ISBN 9789979709923
Leiðb.verð: 3.000 kr.

Skrælingjasýningin
KristínsvavaTómasdóttir
„Skemmtilegasta ljóðabók 
sem út hefur komið lengi, en 
um leið hárbeitt og ögrandi 
samfélagsmynd sem sest að í 
minninu og vekur óróa.“ Frið
rika Benónýsdóttir, Frétta
blaðinu.
46 bls.
Bjartur
ISBN 9789935 423306
Leiðb.verð: 2.280 kr.

Smáljóð
PietHein
Þýð.:AuðunnBragisveinsson
Smáljóð eða Gruk eftir Piet 
Hein eru fyrir löngu orðin 
sígildur hluti danskra bók
mennta og raunar fræg um 
allan heim. Auðunn Bragi 
Sveinsson hefur verið manna 
duglegastur við að kynna 
þessi skemmtilegu lífsvisku
ljóð fyrir Íslendingum og hér 
birtast þau í 2. útgáfu með 
víðfrægum teikningum höf
undarins.
164 bls.
Auðunn Bragi Sveinsson
ISBN 9789979720430

Svo ég komi aftur að 
ágústmyrkrinu

eyþórÁrnason
Eyþór Árnason vakti verð
skuldaða athygli árið 2009 
þegar hann sendi frá sér sína 
fyrstu ljóðabók, Hundgá úr 
annarri sveit, og hlaut fyrir 
hana Bókmenntaverðlaun 
Tómasar Guðmundssonar. 
Með þessari bók sýnir Eyþór 
með óyggj andi hætti að 
hann er þroskað skáld sem á 
erindi við lesendur.
96 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432254 Kilja

Systrarím
JóhannaÁ.steingrímsdóttirog
KristbjörgF.steingrímsdóttir
Systurnar Jóhanna og Krist
björg kváðust gjarnan á, 
sendu vísur um dægurmál 
og náttúrustemmingar sín 
á milli. Hér yrkja þær um 
náttúruna og bregða upp 
ævintýralegum myndum frá 
mismunandi árstíðum.
Salka
ISBN 9789935418784 Kilja

Söknuður
MatthíasJohannessen
Hrífandi ljóðabók eftir eitt 
helsta skáld samtímans.
83 bls.
Veröld
ISBN 9789935440037
Leiðb.verð: 2.290 kr.

Tannbursti skíðafélags-
ins og fleiri ljóð
AntonHelgiJónsson
Myndir:JóhannPáll
Valdimarsson
Bók Antons Helga, Ljóð af
ættarmóti, vakti verðskuldaða 

Háskóli Íslands   Háskólatorgi   S. 570 0777  -  Háskólinn í Reykjavík   Sólinni   Nauthólsvík   S. 599 6469   boksala@boksala.is   
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athygli í fyrra fyrir fersk efnis
tök. Nú er hann að mörgu 
leyti á persónulegri nótum en 
áður þótt aldrei sé grímubún
ingurinn langt undan. Ljóðin 
í bókinni eru fjölbreytileg, 
jafnvel ósamstæð, þau geta 
verið skemmtileg eða dapur
leg – og allt þar á milli, eins 
og dagarnir í lífi okkar. 
82 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332466 ób

Tunglið braust inn í 
húsið
Þýð.:Gyrðirelíasson
Tunglið braust inn í húsið er 
viðamikið safn ljóða eftir 36 
skáld víðsvegar að úr heim
inum. Það elsta, kínverska 
skáldið Tao Tsien, var uppi 
á fjórðu öld en það yngsta, 
bandaríska skáldkonan Jane 
Hirshfield, er fædd 1953. 
Gyrðir Elíasson, kynnir hér 
úrval skálda og ljóða sem 
fléttast listilega saman við 
hans eigin skáldskap.
324 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432001

Víxlsöngur
og önnur ljóð
BillyCollins
Þýð.:HallbergHallmundsson
Billy Collins fæddist 1941 
í New York og ólst upp í 

Queens hluta borgarinnar. 
Framan af var hann í ljóða
gerð sinni undir áhrifum frá 
Beat kynslóðinni og Wallace 
Stevens og orti þá myrkt og 
stundum stirt. Síðar höfðu 
bresk ljóðskáld meiri áhrif á 
Collins, menn eins og Thom 
Gunn og Ted Hughes. Eftir 
þessi lærdómsár tók að létt
ast brúnin á Collins í ljóða
gerðinni og hann er nú eitt 
vinsælasta ljóðskáld Banda
ríkjanna. 
92 bls.
Brú – Forlag
Dreifing: JPV Útgáfa
ISBN 9789979971290
Leiðb.verð: 2.450 kr. Kilja

Það kviknar í vestrinu
UnnurGuttormsdóttir
Minningar frá björtum sumr
um í sveitinni í Grundarfirði 

þegar krían kom með vorið 
og sendi telpuna í Reykjavík 
vestur á land þar sem frænka 
tók á móti henni, mjúk eins 
og nýstrokkað smjör. Og ein
tómir strákar á heimilinu! Af 
blárósóttri undirskálinni sýg
ur langamma kaffi gegnum 
sykurmola. Ljóslifandi ljóð
minningar frá horfinni tíð.
65 bls.
Ormstunga
ISBN 9789979631088
Leiðb.verð: 2.140 kr. Kilja

Það sem ég hefði átt að 
segja næst
þráhyggjusögur
Ingunnsnædal
Fjórða ljóðabók metsölu
skáldsins af Jökuldal. Umfjöll
unarefni: Ástin. Eða ástleysi? 
Falleg og skemmtileg bók.
Bjartur
ISBN 9789935423399
Leiðb.verð: 2.280 kr. Kilja

Þýskaland 
– Vetrarævintýri
HeinrichHeine
Þýð.:einarThoroddsen
Fá skáld hafa farið eldi með 
orði sínu um allar álfur eins 
og Heinrich Heine, eitt áhrifa
mesta ljóðskáld nítjándu 
aldar. Kveðskapur hans hefur 
þennan lýríska streng sem er 
aðall góðrar rómantíkur og 
Heine var ófeiminn við að láta 

í ljósi andúð sína á öfgum, í 
hvaða mynd sem þær birtust. 
Í þessari tvímála útgáfu er 
að finna nýja þýðingu Einars 
Thoroddsens læknis sem 
annálaður er fyrir kímnigáfu 
sína. 
75 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111715 ób

Öldublik
BjarniTheodórrögnvaldsson
Séra Bjarni Th. Rögnvaldsson, 
höfundur þessarar bókar, 
byrjaði ljóðagerð á unga 
aldri. Hér koma fram nokkur 
sérvalin ljóð af ýmsu tagi. 
Höfundur gefur bókina út.
Bjarni Theodór Rögnvaldsson
ISBN 9789979720362 Kilja
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Auðnin
Yrsasigurðardóttir
Ný kiljuútgáfa af einni vin
sælustu glæpasögu Yrsu 
Sigurðardóttur sem valin 
var bók vikunnar í Spiegel á 
sínum tíma.
403 bls.
Veröld
ISBN 9789979789857
Leiðb.verð: 2.690 kr. Kilja

Áttablaðarósin
Glæpasaga
ÓttarM.Norðfjörð
Áttablaðarósin er pólitískur 
tryllir um samband Íslands 
við alþjóðleg stórfyrirtæki og 
söguleg spennusaga um hið 
stutta bil á milli fortíðar og 
framtíðar, lífs og dauða.

„Innihaldsrík, spennandi 
og skemmtileg. Einfaldlega 
frábær glæpasaga.“ – Gurrí á 
Vikunni.
450 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416414  Kilja

Dauðans óvissi tími
ÞráinnBertelsson
Dauðans óvissi tími fjallar 
um þjóðfélagsbreytingar og 
mannlega hegðun. Hörku
spennandi krimmi sem sló 
svo sannarlega í gegn þegar 
hún kom út og fékk frábæra 
dóma.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416469 Kilja

Edda Snorra 
Sturlusonar
Gunnarskarphéðinsson
Þetta er ný og endurskoðuð 
skólaútgáfa SnorraEddu. Hér 
er Prologus verksins hafður 
með auk Gylfaginningar 
og lengstu frásagnarkafla 
Skáldskaparmála. Þá fylgja 
örfáir kaflar úr Ynglingasögu 
með í viðauka. Textinn er í 
öllum aðalatriðum færður 
til nútímastafsetningar og 
fylgja skýringar bundnu sem 
óbundnu máli. Í bókinni eru 
vísnaskýringar og skrár auk 
nýs eftirmála um Snorra 
Sturluson og verk hans.
206 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672951 Kilja

Jólakortin 
færðu í

Ég ætla að spara í ár!tlt r ra !sÉÉg ætla að spara í ár!
®®

Jólakortin
færðu í
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UNDUR VINÁTTUNNAR
JÓJÓ EFTIR STEINUNNI SIGURÐARDÓTTUR

Ný og áhrifamikil skáldsaga eftir einn ástsælasta 
höfund þjóðarinnar um ást og uppgjör, glæp og refsingu 
– og órannsakanlega vegi vináttunnar.– og órannsakanlega vegi vináttunnar.

„Einstakur höfundur.“
– LE MONDE

 „Bókmenntalegstjarna yfir himnieldfjallaeyjunnar.“
– NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

“... mergjaður
skáldskapur."

ÞRÖSTUR HELGASON, VÍÐSJÁ,UM GÓÐA ELSKHUGANN
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Englar dauðans
ÞráinnBertelsson
Kröftug, spennandi og um
hugsunarverð. Í þessari æsi
spennandi sögu vefur Þráinn 
listilegan vef um heim fíknar 
og ofbeldis.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416476  Kilja

Ég man þig
Yrsasigurðardóttir
Metsölubók Yrsu Sigurðar
dóttur sem gerist á Hesteyri 

og Ísafirði. Ein vinsælasta 
skáldsaga síðari ára komin í 
kilju!
392 bls.
Veröld
ISBN 9789979789819
Leiðb.verð: 2.690 kr. Kilja

Fjallkirkjan
GunnarGunnarsson
Myndir:GunnarGunnarsson
yngri
Skáldævisaga Gunnars Gunn
arssonar sem fyrst kom út á 
dönsku í fimm bókum 1923–
28. Þetta mikla skáldverk er 
nú gefið út handa lesendum 
á 21. öld í rómaðri þýðingu 
Halldórs Laxness og með for
mála eftir Gunnar Stefánsson. 
– Íslensk klassík Forlagsins.
870 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535591 Kilja

Fleiri Prjónaperlur
Prjónað frá grasrótinni
erlasigurlaugsigurðardóttir
ogHalldóraskarphéðinsdóttir
Sextíu skýrar og skemmtileg
ar prjóna og hekluppskriftir 
frá íslensku prjónafólki. Einn
ig fjöldi frásagna, prjónaráða 
og fróðleiks um prjónalífið og 
listina.
78 bls.
Prjónaperlur
ISBN 9789979708360
Leiðb.verð: 3.600 kr.

Fljótt fljótt sagði 
fuglinn
ThorVilhjálmsson
Fyrsta skáldsaga Thors braut 

blað þegar hún kom út 1968 
fyrir myndsækinn stíl sinn og 
ólgandi undiröldu. Þar fléttar 
hann saman á nýstárlegan 
hátt fornum goðsögnum og 
svipmyndum úr lífi nútíma
mannsins til að bregða ljósi á 
hlutskipti mannanna. Kristján 
Jóhann Jónsson ritaði for
mála. „Stórbrotið barokkmál
verk.“ Aarhus Stiftstidende – 
Íslensk klassík Forlagsins. 
282 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535478 Kilja

Furðustrandir
ArnaldurIndriðason
Erlendur er á æskuslóðum 
og liðin tíð sækir á, atvik úr 
hans eigin lífi sem og önnur 
óuppgerð mál. Gömul saga 
af breskum hermönnum sem 
lentu í hrakningum og ungri 
konu sem hvarf á sama tíma 
vekur forvitni Erlendar sem 
þyrstir í svör við gátum for
tíðar. Mögnuð saga um myrk 
leyndarmál sem hlotið hefur 
einstaka dóma og frábærar 
viðtökur.
300 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221371 Kilja



Arkitektinn sem söðlaði um við fall Berlínarmúrsins og haslaði sér völl í 

viðskiptum í St. Pétursborg. Við sögu koma heimskunnar persónur eins 

og Vladimír Pútín og borgarstjórinn í St. Pétursborg en líka dularfullir 

karakterar í austur-þýska kommúnistaflokknum sem gátu opnað ýmsar 

óþekktar dyr – að ógleymdum kunnum íslenskum útrásarvíkingum. Skin 

og skúrir, sigrar og ósigrar, jafnt í einkalífi og starfi – ævintýrarík saga 

sem varð að segja.

ÆVINTÝRI LÍKUST!
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Eins og
æsilegastaspennusaga!
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Þorfinnur Ómarsson
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Fyrirgefning
liljasigurðardóttir
Ungur maður er fenginn til 
þess að skrifa viðtalsbók við 
fólk sem lifað hefur af ofbeldi 
eða hörmungar af annarra 
völdum. Hann sökkvir sér 
niður í viðfangsefnið og 
fyrr en varir er hann flæktur 
í rannsókn á dularfullum 
dauðsföllum sem honum 
finnst smám saman sem 
tengist á óvæntan hátt. 
200 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423252
Leiðb.verð: 2.480 kr. Kilja

Gerpla
Halldórlaxness
Gerpla er eitt af stórvirkjum 
Halldórs Laxness og gerist á 
11. öld þegar tveir vestfirskir 
garpar sverjast í fóstbræðra
lag að fornum sið. Þetta er 
hetjuharmsaga í sögualdarstíl 
– og þó allt annað; margræð, 
beitt og fyndin háðsádeila á 
stríðsrekstur og hetjudýrkun 
að fornu og nýju, snilldarlega 
stílað og magnað verk sem 
upphaflega kom út 1952, 
þremur árum áður en Halldór 
hlaut Nóbelsverðlaunin.
408 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221364

Hnífur Abrahams
ÓttarM.Norðfjörð
Nú er þessi metsölubók 
fáanleg í kilju. Æsispennandi 
skáldsaga sem sækir í sagn
fræðilegan efnivið. Höfund
urinn hefur lagst í áralanga 
rannsóknarvinnu og grafið 
upp byltingarkenndan fróð
leik um Abraham ættföður. 
Fræðandi spennusaga sem 
leiðir lesandann meðal ann
ars á slóðir Nostradamusar, 
Dauðahafshandritanna og 
aldalangra átaka íslam og 
kristni.

„Hnífur Abrahams er 
snaggaralegur þriller, löðr
andi í blóði, leyndardómum, 
samsærum og mannkyns
sögum. Óniðurlátanleg.’’

 Stefán Máni, rithöfundur.
320 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416391 Kilja

Horfðu á mig
Yrsasigurðardóttir
„Án efa besta bók Yrsu til 
þessa,“ sagði Úlfhildur Dags
dóttir um Horfðu á mig. Nú í 
nýrri kiljuútgáfu.
478 bls.
Veröld
ISBN 9789979789918
Leiðb.verð: 2.690 kr. Kilja



Jón Yngvi Jóhannsson byggir á rækilegri könnun heimilda  
og skoðar verk Gunnars í ljósi flókinna tengsla einkalífs og skáldskapar

 

Viðburðarík og spennandi saga bóndasonarins úr Fljótsdal  
sem varð einn vinsælasti höfundur Evrópu

Ævisaga
Gun  
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Landslag er aldrei 
asnalegt
BergsveinnBirgisson
Fyrsta skáldsaga Bergsveins 
frá 2003, nú endurútgefin í 
kilju. Hér er lýst lífi nokkurra 
trillukalla í deyjandi sjávar
byggð og tilraunum þeirra 
til að finna þorskinn, ástina 
og guð. Glæsileg frumraun 
sem var tilnefnd til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna.
239 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423221
Leiðb.verð: 2.480 kr. Kilja

Litlu greyin
GuðrúnHelgadóttir
Myndir:GunnarKarlsson
Óvæntir atburðir eiga sér 
stað þegar Trausti fer í sum
arbústað uppi í sveit með 
mömmu og systrum sínum 
tveim. Þar er ekki rólegheit
unum fyrir að fara eins og 

til var ætlast. Amma kemur í 
heimsókn og týnist! Enginn 
veit hver dularfulli draugur
inn hans Trausta er og ýmis
legt kemur í ljós sem engan 
hefði órað fyrir. Litlu greyin 
hlaut Barnabókaverðlaun 
skólamálaráðs Reykjavíkur 
1994. Hún hefur verið ófáan
leg um langt skeið en er nú 
loksins endurútgefin.
126 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221517

Lífsjátning–Endur-
minningar Guðmundu 
Elíasdóttur söngkonu
IngólfurMargeirsson
Í þessari einstöku bók er 
fjallað um fjölskrúðugt líf 
Guðmundu Elíasdóttur, söng
konu. Hér er ekki bara talað 
um sigra, frægð og frama, 

eins og svo oft í íslenskum 
ævisögum heldur einnig 
fjallað hispurslaust um sorg, 
vonleysi, ósigra og niður
lægingu. Og Guðmunda, sem 
enn lifir í hárri elli, er lýsandi 
dæmi um það hvernig sigr
ast má á erfiðleikum, hversu 
miklir sem þeir eru, með 
jákvæðnina og góða skapið 
að vopni. „Að vera í vondu 
skapi – Oj bara!“, var haft eftir 
Guðmundu í blaðaviðtali s.l. 
sumar.
288 bls.
Nýhöfn
Dreifing: Sögur útgáfa
ISBN 9789935905703
Leiðb.verð: 3.900 kr. Kilja

Ljósa
Kristínsteinsdóttir
Ljósa elst upp seint á 19. öld 
undir hvelfdum jökli með víð

sýni yfir sjó og sanda. Hana 
dreymir um framtíð þar sem 
hamingjan ríkir og sólin skín. 
En veruleikinn ætlar henni 
annað: þrátt fyrir góð efni 
og ástríka fjölskyldu vofir yfir 
henni ógn sem gefur engin 
grið. Einstök örlagasaga um 
vanmátt og styrk sem hlotið 
hefur einróma lof lesenda. 
Bókin hlaut Fjöruverðlaunin – 
bókmenntaverðlaun kvenna 
árið 2011.
242 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221289 Kilja

Maður lifandi
GesturÞorgrímsson
Maður lifandi var fyrst gefin 
út árið 1960. Höfundur segir 
frá æskuárum sínum í Laug
arnesi fyrir austan Reykjavík 
á góðlátlega kíminn hátt. 



Tíu vinsæl verk loksins fáanleg á ný

Í yfir 40 ár hafa Lærdómsrit Bókmenntafélagsins 
fært íslenskum lesendum brot af því besta 
sem mótað hefur heimsmenninguna.

Hefur þú kynnt þér þennan dýrmæta 
fróðleiksbrunn?

— 195 ára —

Róttækt lýðræði og frelsun almennings!

NÝTT
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Gestur var flestum lands
mönnum kunnur sem mynd
listarmaður, kennari, söngvari 
og skemmtikraftur, hann var 
sannkallaður þúsundþjala
smiður, sem sannaðist enn 
einu sinni með þessari bók. 
Sigrún Guðjónsdóttir, Rúna, 
eiginkona Gests, myndskreytti 
bókina og gerði kápumynd.
140 bls.
Þorgrímur Gestsson
ISBN 9789979709602
Leiðb.verð: 2.900 kr. Kilja

Moli litli flugustrákur 
nr. 7
ragnarlár
Sjöunda sagan um Mola litla 
flugustrák eftir Ragnar Lár, 
er nú loksins fáanleg á ný. 
Einn morguninn, þegar Moli 
litli vaknar, hefur kyngt niður 
snjó. Steinninn hans Mola er 
alveg á kafi og hann getur 
ekki með nokkru móti opnað 
útidyrnar. Hvað er til ráða? 
Fallegar, skemmtilegar og 
auðlesnar bækur fyrir börn á 
aldrinum 2 – 9 ára.
32 bls.

Garou ehf
ISBN 9789935900968
Leiðb.verð: 1.290 kr.

Moli litli flugustrákur 
nr. 8
ragnarlár
Áttunda og síðasta bókin um 
Mola flugustrák er nú loksins 
fáanleg. Ragnar Lár, skrifaði 
og myndskreytti hana fyrir 
um 40 árum en gaf hana ekki 
út á sínum tíma. Þeir félag
arnir Moli og Jói eru glaðir 
í bragði og velta fyrir sér 
hvað þeir eigi að gera sér til 
dægrastyttingar. Þá heyra 
þeir þrusk sem virðist koma í 
áttina frá grasbrúski. Fallegar, 
skemmtilegar og auðlesnar 
bækur fyrir börn á aldrinum 
2 – 9 ára.
36 bls.
Garou ehf
ISBN 9789935900975
Leiðb.verð: 1.290 kr.

Morgunengill
ÁrniÞórarinsson
Grípandi sakamálasaga úr 
íslenskum samtíma, áleitin 
og nístandi saga um glatað 
sakleysi, þörfina fyrir frið
þægingu og sátt við eigin 
uppruna. Það er ekki margt 
líkt með fátækum bréfbera 
norðan heiða og auðmanni 
með milljarðaskuldir á bak
inu. Örlög beggja fléttast þó 
saman við leit Einars blaða
manns að réttlæti ekki síður 
en forsíðufréttum. Sjaldan 
hefur hann tekist á við jafn 
erfitt sakamál. Ekkert er eins 
og áður var. Nema kannski 
það að eins dauði er annars 
brauð.
300 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111791 Kilja

Norsk-íslensk orðabók
ritstj.:Hróbjartureinarsson
Það er mikill fengur að endur
útgáfu Norsk-íslenskrarorða-
bókar eftir Hróbjart Einars
son og gagnsemi hennar 
er ótvíræð, hvort sem er 
fyrir námsmenn, kennara, 
þýðendur eða almenna not
endur. Uppflettiorð eru um 
50.000 á bæði bókmáli og ný
norsku og í bókinni má jafn
framt finna fjölda máldæma 
og orðasambanda. Leið
beiningar og málfræðilegar 
upplýsingar eru á norsku og 
íslensku.
446 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535522 ób

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

www.boksala.is
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Reyndu aftur
Ævisaga Magnúsar 
Eiríkssonar
skrás.:TómasHermannsson
Á sjö þúsund kílómetra veg
reið vítt og breitt um landið 
situr hinn kunni tónlistar
maður Magnús Eiríksson í 
fólksbíl með skrásetjara og 
lýsir litríkri ævi sinni. Sólgler
augun eru skilin eftir heima. 
Hér fær nakinn sannleikurinn 
að njóta sín.

„Ein af bestu bókum 
um íslenska tónlistarmenn 
sem komið hafa út. Einlæg, 
áhugaverð og umfram allt 
þrælskemmtileg.“

– Kjartan Guðmundsson, 
Fréttablaðinu
248 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416407 Kilja

Sá Einhverfi og við hin
JónaÁ.Gísladóttir
Hlý, fyndin og mannleg bók 

um hversdagslíf fjölskyldu 
í Reykjavík. Sönn saga. Við 
fylgjum söguhetjunum í 
gegnum súrt og sætt og 
kynnumst lífsskoðunum 
móður Þess Einhverfa.

„Þetta er heiðarleg og 
fumlaus frásögn móður sem 
fjallar öðru fremur um ástina 
í allri sinni margbreytilegu 
mynd; sjálfa móðurástina 
sem kyndir ofna samfélags
ins. Þessi óvenjulega bók 
opnar gátt inn í samfélagið 
sem verður að vera opin 
öllum stundum.‘‘

Sigmundur Ernir Rúnars
son, rithöfundur
211 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416452 Kilja

Sér grefur gröf
Yrsasigurðardóttir
Ný útgáfa af glæpasögunni 
vinsælu sem borið hefur 
hróður Yrsu Sigurðardóttur 
víða um heim.
370 bls.
Veröld
ISBN 9789979789871
Leiðb.verð: 2.690 kr. Kilja

Síðustu dagar móður 
minnar
sölviBjörnsigurðsson
Þegar Mamma greinist með 
ólæknandi sjúkdóm og tarot
spilin boða ekki bata heldur 
ævintýr er lífi hennar og Dáta, 
37 ára sonar hennar, snúið 
á hvolf. Saman fara þau til 
Amsterdam í leit að líkn og 
reynist ferðalagið allt þetta í 
senn: gráglettið og tregafullt, 
innilegt og fyndið.

„Mergjuð saga um lífið, 
sorgina og hvernig elska á 
móður sína.“ Steinar Bragi, 
rithöfundur
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416445 Kilja

Sjálfstjórn og heilsa
JóhannIngiGunnarssonog
sæmundurHafsteinsson
Þessi bók hefur að geyma 
leiðbeiningar um sálfræði

lega hlið heilsuræktar. Yfir
leitt vita menn hvað þarf að 
gera til að viðhalda góðri 
heilsu en skortir viljastyrk 
til að standast freistingar og 
taka upp nýja og betri siði. 
Hér er lesandanum kennt 
að þekkja áhrif streitu, auka 
næmi fyrir eigin líkama og 
bæta sjálfstjórnina. Ný og 
endurskoðuð útgáfa.
96 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672920 Kilja

Skóli og skólaforeldrar
Ný sýn á samstarfið um 
nemandann
NannaKristínChristiansen
Þessi bók er skrifuð fyrir 
grunnskólakennara og for
eldra grunnskólabarna í 
þeim tilgangi að vekja þá til 
umhugsunar og umræðu um 
hlutverk sitt og benda á mik
ilvægi samstarfs foreldra og 
skóla. Með bókinni er hvatt til 
þróunar samstarfs í samræmi 
við þarfir og væntingar sam
tímans, bent er á mögulegar 
leiðir, hagnýtar upplýsingar 
og ráð sem stuðlað geta að 
árangursríku samstarfi for
eldra og kennara. Ný og 
endurskoðuð útgáfa.
240 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672784 Kilja



17 ára gömul fylgdi hún 
Litháanum Vladimir á 
herflugvél til Bretlands 
og nokkrum árum síðar 
tóku þau stefnuna til 
Ástralíu ásamt þremur 
börnum sínum. Skip þeirra strandaði hins 
vegar við Afríku þar sem þau eyddu  45 viðburða-
ríkum árum. Nú er söguhetjan komin heim og rifjar 
upp ævintýralegt líf sitt. Sonarsonur hennar skráir söguna.

vegar við Afríku þar sem þau eyddu  45 viðburða-
börnum sínum. Skip þeirra strandaði hins
vegar við Afríku þar sem þau eyddu  45 viðburða
börnum sínum. Skip þeirra strandaði hins
vegar við Afríku þar sem þau eyddu  45 viðburða-

Áhrifarík örlagasaga

Fjóla Steinsdóttir fæddist í 
torfbæ en eyddi mestum 

hluta ævinnar í Afríku. 

salka.is • Skipholti 50c • 105 ReykjavíkKíktu á salka.is
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Snarkið í stjörnunum
JónKalmanstefánsson
„Ættarsaga sem spannar 
allt sem lífið hefur upp á að 
bjóða: hástemmdar vonir 
elskenda jafnt sem dýpstu 
sorgir.“ KulturSpiegel, Þýska
landi. Loksins komin í kilju!
216 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423238
Leiðb.verð: 2.480 kr. Kilja

Snjóblinda
ragnarJónasson
Metsölubók Ragnars Jónas
sonar sem þýskir útgefendur 
bitust um komin í kilju!
249 bls.
Veröld
ISBN 9789979789833
Leiðb.verð: 2.690 kr. Kilja

Svar við bréfi Helgu
BergsveinnBirgisson
Metsölubók ársins 2010. 
Gamall bóndi skrifar bréf til 
ástkonunnar, sem hann þó 
fylgdi ekki. Hjartnæm og 
falleg bók.
106 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423245
Leiðb.verð: 2.480 kr. Kilja

Svartar fjaðrir
Davíðstefánsson
Þessi fyrsta bók Davíðs vakti 
mikla athygli og hrifningu 
þegar hún kom fyrst út 
1919, og alla tíð síðan hefur 
hún notið hylli fyrir opinská 
og ástríðufull ljóð sín. Silja 
Aðalsteinsdóttir ritar formála. 
„Hafi nokkru sinni leiftrað af 
eldtungu í íslenskri ljóðlist, 
þá var það þegar Davíð Stef
ánsson hóf þar flugið á sínum 
„svörtu fjöðrum“.“ Jóhannes 
úr Kötlum / TMM – Íslensk 
klassík Forlagsins. 
131 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535539 Kilja

Sögukort Íslands
Í ferðalagið og skólann
Umsj.:rögnvaldur
Guðmundsson
Átta falleg og ríkulega mynd
skreytt sögukort í öskju (um 
250 teikningar eftir Ingólf 
Björgvinsson) sem kynna 
helstu þætti úr sögu þjóðar
innar frá landnámi og til 20. 

aldar. Eitt kort fyrir allt landið 
og sjö landshlutakort (stærð 
A1). Fallegar ljósmyndir á 
bakhliðum með fræðandi 
texta um atvinnulíf, forn
sögurnar, þjóðsögur (Árni 
Björnsson), fugla á Íslandi 
(Jóhann Óli Hilmarsson), ís
lensk húsdýr, matog lækn
ingajurtir, þjóðlegan mat o.fl. 
Kortaskjan fæst líka á ensku 
og Íslandskort á þýsku. Kortin 
eru jafnframt seld stök. Góð 
eign á hverju heimili og fyrir 
vini erlendis.
Rannsóknir og ráðgjöf 
ferðaþjónustunnar
ISBN 9789979999577/60
Leiðb.verð: 9.500 kr. Askja 
Leiðb.verð: 1.750 kr. Stök kort

Tregðulögmálið
YrsaÞöllGylfadóttir
Með framhleypinni og ófor
skammaðri gráglettni leiðir 
háskólaneminn Úlfhildur 
lesendur með sér í vitundar
vakningu sína um tilgang, 
merkingu og gildi sam
félagsins, námsins, atvinnu
lífsins, ástarinnar, samskipta 
kynjanna og kynslóðanna.

„Besta frumraun höfundar 
sem ég hef lesið lengi.“ – 
Hrafn Jökulsson
189 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416421 Kilja
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Valkyrjur
ÞráinnBertelsson
Valkyrjur er spennandi saka
málasaga, mögnuð skáldsaga 
sem fjallar um Ísland í dag, 
um morð, uppljóstranir, pen
inga, geimverur, fjárkúgun, 
eiturlyf, stjórnmál, þunglyndi 
og samskipti kynjanna.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416483 Kilja

Vormenn Íslands
MikaelTorfason
Birgir Thorlacius er gjaldþrota 
útrásarvíkingur, fráskilinn og 
meðvirkur Alanonfélagi 
sem rannsakar sviplegt and
lát móður sinnar. Kannski 
drap Birgir hana sjálfur, hann 
er ekki viss.

Bókin er í senn spennu
saga og fjölskyldusaga verka

mannafjölskyldu í Breiðholti. 
Fyndin, tregafull og bein
skeytt ádeila á nútímasam
félag.
231 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416438  Kilja

Þankaganga 
– Myslobieg
ValaÞórsdóttir

Myndskr.:AgnieszkaNowak
Súsanna er 10 ára hálf
pólsk og hálfíslensk stelpa. 
Hún er forvitin, sjálfstæð 
og eldklár, enda finnur hún 
áhugaverðar lausnir á þeim 
vandamálum sem koma upp. 
Hér er á ferðinni bráðsniðug 
og áhugaverð barnabók sem 
gefur innsýn í daglegt líf 
stelpu af blönduðu þjóðerni. 
Bókin, sem er bæði á íslensku 
og pólsku, fékk Fjöruverð
launin, bókmenntaverðlaun 
kvenna 2010 í flokki barna
bókmennta, Vorvinda, viður
kenningu IBBY á Íslandi og 
er á heiðurslista alþjóðasam
taka IBBY 2012.
117 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672906 Kilja

St ei na r Br agiSt ei na r Br agi

á mörkum 
mennskunnarmennskunnarmennskunnarmennskunnar
Hrollvekjandi saga um  
grimmd íslenskrar náttúru  
– eða okkar sjálfra?

Kynngimagnað og grípandi skáldverk eftir Steinar Braga,  
höfund metsölubókarinnar Konur
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Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Afstæðiskenningin
Alberteinstein
Þýð.:ÞorsteinnHalldórsson
Rit þessa merkasta eðlisfræð
ings allra tíma loks fáanlegt 
á ný. Í öllum Lærdómsritum 
er ítarlegur inngangur um 
verkin og höfunda þeirra. Sjá 
hib.is
197 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662716
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Biblían
Biblían, höfuðtrúarrit krist
inna manna og sú bók sem 
mest hefur mótað vestræna 
menningu, er nú fáanleg í 
fallegri kiljuútgáfu. Markmið 
hennar er að gera texta Biblí-
unnar sem aðgengilegastan 
flestum – ekki síst ungu fólki 
og öðrum sem vilja kynna 
sér boðskap hennar og sögu. 
Biblían er bókin sem kveikir 
spurningar og veitir svör, bók 
sem á alls staðar heima.
1818 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111432 ób

Dávaldurinn
larsKepler
Þýð.:JónDaníelsson
Hrollvekjandi glæpasaga sem 
heldur lesandanum föstum 
með stigmagnandi spennu. 
Heil fjölskylda er myrt í út
hverfi Stokkhólms; aðeins 
sonurinn lifir, alvarlega særð
ur. Erik Maria Bark er fenginn 
til að dáleiða hann til að 
reyna að komast að því hvað 
gerðist þessa örlaganótt – og 
þá fyrst er fjandinn laus.
536 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111753 Kilja

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Grundvöllur að frum-
speki siðlegrar breytni
ImmanúelKant
Þýð.:GuðmundurHeiðar
Frímannsson
Siðferðilega rétt athöfn 
stjórnast af lífsreglu gerand
ans sem hann vill að verði að 
algildu lögmáli. Loks fáanleg 
á ný. Sjá hib.is
228 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662785
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Jólaföndrið
færðu í

Ég ætla að spara í ár!É laæ l ía !a pgÉg ætla að spara í ár!
®®

Jólaföndrið
færðu í
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Goðheimar 2
Hamarsheimt
PeterMadsen
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Dag einn vaknar þrumu
guðinn Þór og finnur hvergi 
hamarinn sinn. Einhver er 
búinn að stela sjálfum Mjölni. 
Bókaflokkurinn um Goðheima 
eftir Peter Madsen hóf göngu 
sína fyrir rúmum þrjátíu árum 
og nýtur nú gríðarlegra vin
sælda um allan heim. 
48 bls.
FORLAGIð
IÐUNN
ISBN 9789979105121

Hreinsun
sofiOksanen
Þýð.:sigurðurKarlsson
Áhrifamikil verðlaunasaga 
um örlög tveggja kvenna 
í Eistlandi sem hefur vakið 
athygli og aðdáun víða 

um heim.  Aliide á ekki von 
á góðu þegar hún finnur 
ókunnuga stúlku hrakta og 
hrjáða í garðinum sínum. Hún 
skýtur yfir hana skjólshúsi og 
kemst smám saman að því að 
saga þeirra tveggja er sam
fléttuð. Margradda saga sem 
nær yfir hálfa öld og hefur 
fært höfundi sínum fjölmörg 
virt verðlaun og viðurkenn
ingar, nú síðast Bókmennta
verðlaun Norðurlandaráðs. 
„Algjört meistaraverk.“ Illugi 
Jökulsson / Kiljan
355 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332060 Kilja

Hringnum lokað
Michaelridpath
Þýð.:ÞórdísGísladóttir
Alþjóðleg metsölubók sem 
gerist á Íslandi. „Frábært sam
bland af morðgátu, goðsögn 
og nútímaglæpum.“ – The 
Times
389 bls.
Veröld
ISBN 9789979789826
Leiðb.verð: 2.690 kr. Kilja

Hroki og hleypidómar
JaneAusten
Þýð.:siljaAðalsteinsdóttir
Skáldsögur Jane Austen hafa 
öðlast nýtt líf á undanförnum 
áratugum, á prenti og í kvik
myndum og sjónvarpi. Þeirra 
frægust og vinsælust er þessi 
bók sem hefur heillað les
endur í hartnær tvö hundruð 
ár. „Ástsælasta skáldsaga 
okkar ástsælasta höfundar.“ 
Independent – Erlend klassík 
Forlagsins.
315 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535577 Kilja

Hús andanna
IsabelAllende
Þýð.:ThorVilhjálmsson
Stórbrotin ættarsaga Isabel 
Allende frá Chile hefur heillað 

lesendur um allan heim í 
þrjátíu ár og engu glatað af 
töfrum sínum. Ættarstolt, 
yfirskilvitlegir eiginleikar og 
ástríður holdsins eru ráðandi 
öfl í lífi fólks og allt um kring 
ólgar samfélagið. Í bókarlok er 
birt viðtal við höfund. – Erlend 
klassík Forlagsins.
510 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535430 Kilja

Ja, þessi Emil
Astridlindgren
Myndir:BjörnBorg
Þýð.:VilborgDagbjartsdóttir
ogBöðvarGuðmundsson
Hann Emil í Kattholti gerði 
eitthvað af sér á næstum 
hverjum einasta degi. Í þess
ari bók er sagt frá nokkrum 
af skammarstrikum hans, 
eins og þegar hann hífði Ídu 
systur sína upp í fánastöng. 
Litrík bók fyrir unga lesendur.
32 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332022



Hann var fjölhæfur framfaramaður 
sem ruddi brautina fyrir geðfellt 
borgarsamfélag í Reykjavík; 
með torgum, lystigörðum og 
járnbrautum. En hann stóð 
jafnframt fyrir umbyltingu í 
íslenskum landbúnaði. 
 
Þórhallur var hvarvetna í stafni; 
bændaleiðtogi og bæjarfulltrúi 
í Reykjavík, ritstjóri, útgefandi, 
kennari, skólamaður, prestur, 
jafnréttissinni, alþingismaður 
og biskup.
 
Eldheitur hugsjónamaður og 
ákafamaður um framfarir. En hann 
var einnig ljúfmenni sem miðlaði 
málum af einstöku umburðarlyndi. 
Og hann átti dramatíska ævi …

Óskar Guðmundsson, rithöfundur 
hefur náð að fanga sögu merkilegs 
fólks, spegla ótrúlega tíma á 
sköpunarskeiði borgaralegs 
samfélags á Íslandi, og segja 
þróttmikla sögu af Þórhalli 
Bjarnarsyni og samtíð hans.

Fæst í bókaverslunum.

„Mig dreymir stóra og fagra drauma…“

ÆVISAGA ÞÓRHALLS BJARNARSONAR 
eftir ÓSKAR GUÐMUNDSSON, rithöfund

SKÁLHOLTSÚTGÁFAN
www.skalholtsutgafan.is

Hann var fjölhæfur framfaramaður 

ákafamaður um framfarir. En hann 

hefur náð að fanga sögu merkilegs 

SKÁLHOLTSÚTGÁFAN
www.skalholtsutgafan.is

BRAUTRYÐJANDINN
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Kynlífsbiblían
susanCrainBakos
Þýð.:Bergsteinnsigurðsson
Leiðarvísir elskenda að frá
bæru kynlífi; hispurslaus og 
falleg bók um fjölbreytileg 
ástaratlot og gælur sem auka 
unað og algleymi. Einstakar 
lýsingar í máli og myndum 
á gamalkunnum og nýstár
legum hvílubrögðum koma 
lesendum á sporið og auð
velda þeim að koma rekkju
naut sínum þægilega á óvart!
255 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221302 ób

Maðurinn á svölunum
MajsjövallogPerWhalöö
Þýð.:ÞráinnBertelsson
Óhugur grípur íbúa Stokk
hólms. Ódæðismaður leikur 
lausum hala og myrðir litlar 
stúlkur. Lögreglan er ráðalaus 
– en svo rifjar Martin Beck 
upp símtalið um manninn á 
svölunum … Þetta er þriðja 

sagan í spennusagnaflokkn
um „Skáldsaga um glæp“ 
eftir Sjöwall og Wahlöö, sem 
breytti norrænni glæpa
sagnaritun.
218 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332237 Kilja

Maðurinn sem var ekki 
morðingi
Hjört&rosfeldt
Þýð.:HallaKjartansdóttir
Fyrsta bókin í væntanlegri 
röð glæpasagna með rétt
arsálfræðinginn Sebastian 
Bergman í aðalhlutverki. 
Spennandi, trúverðugur 
og hrikalega skemmtilegur 
sænskur krimmi.
475 bls.
Bjartur
ISBN 9789935423269
Leiðb.verð: 2.480 kr. Kilja

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Mál og mannshugur
NoamChomsky
Þýð.:HalldórHalldórsson
Rit eins merkasta samfélags
gagnrýnanda 20. aldar loks 
fáanlegt á ný. Sjá hib.is
241 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662709
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Málsvörn 
stærðfræðings
GodfreyH.Hardy
Þýð.:reynirAxelsson
Fagurfræði stærðfræðinnar, 
einstök bók fyrir almenning 
loks fáanleg á ný. Sjá hib.is
136 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662822
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Mennt og máttur
MaxWeber
Þýð.:HelgiskúliKjartansson
Kenningar um siðferði stjór
nmála og hlutleysi vísinda 
eftir frumkvöðul félagsfræða. 
Loks fáanleg á ný. Sjá hib.is
219 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662693
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Nytjastefnan
JohnstuartMill
Þýð.:Gunnarragnarsson
Siðferðilegt réttmæti til
tekinnar breytni er fólgið í 
því að stuðla að sem mestri 
almennri hamingju. Höfuðrit 
um lýðræði og mannréttindi 
loks fáanlegt á ný. Sjá hib.is
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209 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662778
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Paradís
lizaMarklund
Þýð.:Annar.Ingólfsdóttir
Þriðja bókin um Anniku 
Bengtzon Paradís kom fyrst 
út á íslensku 2003 en hefur 
nú verið gefin út að nýju.

„Það leikur enginn vafi á 
því að Liza Marklund er sér á 
parti. Hún skrifar snjallar sög
ur, skáldskapurinn er sann
færandi og viðhorf hennar til 
samfélagsins róttæk.“

Henning Mankell
420 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432155 Kilja

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Rannsókn á 
skilningsgáfunni
DavidHume
Þýð.:AtliHarðarson
Sígilt verk um frumspeki, 
þekkingarfræði og sálarfræði 
sem kollvarpar viðteknum 
hugmyndum loks fáanlegt á 
ný. Sjá hib.is
292 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662754
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Ritgerð um ríkisvald
Johnlocke
Þýð.:AtliHarðarson
Sígilt verk í stjórnspeki um 
stöðu þegnanna í ríkinu og 
eignarréttinn loks fáanlegt á 
ný. Sjá hib.is
273 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662747
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Siðfræði Níkomakkosar
Aristóteles
Þýð.:svavarHrafnsvavarsson
Sígilt verk, ítarleg greining 
á mannlegu siðferði í öllum 

sínum myndum, svo sem 
hamingju, góðri breytni og 
siðgerðinni sem undir henni 
býr. Tvö bindi í öskju. Loks 
fáanlegt á ný. Sjá hib.is
666 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662761
Leiðb.verð: 5.990 kr.

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Síðustu dagar 
Sókratesar
Platon
Þýð.:ÞorsteinnGylfasonog
sigurðurNordal
Þetta rit Platons inniheldur 
Málsvörn Sókratesar, Kríton 
og Faídon sem hafa mótað 
nær alla vestræna heimspeki. 
Loks fáanlegt á ný. Sjá hib.is
220 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662730
Leiðb.verð: 3.490 kr.
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Sprengivargurinn
lizaMarklund
Þýð.:Annar.Ingólfsdóttir
Fyrsta bókin um Anniku 
Bengtzon er meðal vinsæl
ustu skáldsagna sem út hafa 
komið í Svíþjóð. Hún var valin 
besta fyrsta skáld saga höf
undar 1998 og hlaut sænsku 
glæpa sagnaverðlaunin sama 
ár. Sprengivargurinn kom fyrst 
út á íslensku 2001 en hefur 
verið ófáanleg um langa hríð 
og er því gefin út að nýju.
420 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432131 Kilja

Stúdíó sex
lizaMarklund
Þýð.:Annar.Ingólfsdóttir
Önnur bók Lizu um Anniku 
Bengtzon var fyrst gefin út 
á íslensku árið 2002 en hefur 
verið ófáanleg um langa hríð 
og er því gefin út að nýju. 
„Annika Bengtzon er vítamín
sprauta fyrir sænsku glæpa
söguna.“ Svenska Dagbladet 
448 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432148 Kilja

Svívirða
lotte&sörenHammer
Þýð.:ÁsdísGuðnadóttir
Lík af fimm karlmönnum 
finnast í íþróttasal grunn
skóla. Engu er líkara en fram 
hafi farið aftaka. Einstök 
glæpasaga um það þegar 

menn taka lögin í sínar hend
ur, hvernig hægt er að spila á 
mannfjöldann og skapa yfir
þyrmandi múgæsingu.
Bjartur
ISBN 9789935423276
Leiðb.verð: 431 kr. Kilja

Tinni
Kolafarmurinn
Leynivopnið
Hergé
Þýð.:lofturGuðmundsson
Í áttatíu ár hafa Tinni og fé
lagar hans heillað lesendur 
um allan heim, ekki síst hér 
á landi. Ævintýri Tinna eru 
nú endurútgefin í frábærri 
þýðingunu Lofts Guðmunds
sonar en nýju og handhægu 
broti.
62 bls.
FORLAGIð
IÐUNN
ISBN 9789979104940/978
9979104957

Veröldin okkar
Alfræði handa börnum

AngelaWilkes
Þýð.:ÁrniÁrnason,
GuðniKolbeinssonog
sigrúnÁ.eiríksdóttir
Hér er á ferðinni mögnuð bók 
með miklum upplýsingum 
um efni sem börn hrífast af. 
Málefni eru gædd lífi með 
töfrandi myndefni og text
inn settur fram í stuttu og 
hnitmiðuðu máli. Auðvelt 
er að leita í bókinni þar sem 
efnisröðun er afar skýr. Sér
stök verkefni, sem börn hafa 
gaman af, fylgja ýmsum 
þáttum bókarinnar.
320 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672708

Ævintýri góða 
dátans Svejks í 
heimsstyrjöldinni
JaroslavHašek
Þýð.:KarlÍsfeld
Myndir:Josephlada
Sú dásamlega saga um von
lausa dátann Svejk kemur 
enn á ný til íslenskra lesenda. 
„… ein af fyndnustu og 
skemmtilegustu skáldsögum 
fyrr og síðar,“ eins og Einar 
Kárason segir í nýjum for
mála. – Erlend klassík For
lagsins.
477 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535485 Kilja



GLITRANDI PERLUR,
FULLAR AF NÆMUM MANNSKILNINGI
OG EINSTÆÐUM HÚMOR. 

Sómamenn og fleira fólk – Bragi Kristjónsson

sogurutgafa.is

Bragi Kristjónsson fer á kostum í mannlýsingum
sínum á litríkum Íslendingum sem hann hefur skrifað
um í gegnum tíðina. 

Bókinni fylgir DVD-diskur með völdum atriðum Braga úr Kiljunni.

FALLIÐ ER SANNARLEGA EINSTÆÐ BÓK:
HLÝ OG NÍSTANDI, ÓENDANLEGA
SORGLEG OG ÓBORGANLEGA FYNDIN. 

Fallið – Þráinn Bertelsson

„Það er greinilega auðveldara að koma tauti við sextíu fárveika alkóhólista
 á Vogi en jafnmarga bláedrú aðila á mínum vinnustað!“
  Þráinn Bertelsson
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Án vegabréfs
Ferðasögur
einarFalurIngólfsson
Allir staðir heimsins eru á ein
hvern hátt frásagnarverðir en 
á sumum stöðum birtist saga 
mannkyns svo skýrt að hún 
getur setið fyrir á ljósmynd. 
Á ferðum sínum undanfarna 
áratugi hefur Einar Falur Ing
ólfsson elt uppi þessa staði. 
Hann myndar rústir Tvíbura
turnanna á meðan enn rýkur 
úr þeim í september 2011. 
Hann siglir um Yangtze
fljót rétt áður en lokið var 
við stærsta mannvirki síðari 
alda, hina tröllauknu Þriggja 
gljúfra stíflu í Kína. Hann 
slæst í hóp milljóna manna 

sem elta augnablikið þegar 
líf þeirra sameinast eilífum 
undrum. Í einstöku samspili 
stórskemmtilegra frásagna 
og áhrifamikilla ljósmynda 
verður til svipmynd af heim
inum á okkar dögum. Heimi 
án vegabréfs. 
320 bls.
Crymogea
ISBN 9789935420190

Bílar í ám
Cars in rivers
Ólafurelíasson
Formáli:HalldórB.runólfsson
Inng.:Hjálmarsveinsson
Verk Ólafs Elíassonar, Cars
in rivers, varð til í samstarfi 
við íslenska fjallafara og 

jeppamenn. Það fangar sér
kennilegt sambýli Íslendinga 
við eigin náttúru, hugmyndir 
þeirra um áhættu og frelsi, 
um möguleika og áræðni 
og þá örlagahyggju sem er 
svo rík í íslenskum sögnum: 
Sá sem einu sinni kemur að 
vatnsfalli á engra kosta völ 
nema halda áfram, jafnvel 
þótt afleiðingarnar geti verið 
hörmulegar.
44 bls.
Crymogea
ISBN 9789935420084

Dagbók frá veröld 
sem var
Myndir frá stríðsárunum á 
Íslandi eftir ljósmyndarann 
Emil Edgren
emiledgren

Emil Edgren var ljósmyndari 
bandaríska hersins og dvaldi 
á Íslandi á árunum 1942–
1943. Annars staðar í Evrópu 
geisaði styrjöldin með eyði
leggingarmætti sínum en 
hér var fólk önnum kafið við 
hversdagsleg störf og sér
staka athygli vekja hrífandi 
myndir af börnum. Einstök 
myndadagbók Emils hjálpar 
okkur að rifja upp liðna tíð 
og sjá það líka sem aldrei 
breytist.
116 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332244
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Equivocal
Katrínelvarsdóttir
Í ljósmyndaröðinni Equivocal 
segir ljósmyndarinn Katrín 
Elvarsdóttir margar samhliða 
sögur. Heimilið er griðar
staður leyndardóma þar sem 
angurvær stemmning ríkir 
í hversdagslegri en óraun
verulegri kyrrð. Myndirnar 
eru teknar á Íslandi og Ítalíu, 
í Ungverjalandi og Póllandi 
en virðast frá landi sem ljós
myndarinn hefur uppgötvað 
handan við forhengi raun
veruleikans.
96 bls.
Crymogea
ISBN 9789935420138

Hús eru aldrei ein
Black Sky
Myndir:Nökkvielíasson
Kvæði:AðalsteinnÁsberg
sigurðsson
Ljósmyndir Nökkva Elíasson
ar og ljóð Aðalsteins Ásbergs 
Sigurðssonar mynda sterka 
og hrífandi heild í þessari 
glæsilegu bók. Viðfangsefnið 
– eyðibýli víðs vegar um 
Ísland – býr yfir miskunnar
lausri fegurð hnignunar sem 
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þeir fanga í myndir og orð 
með einstökum hætti.
128 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432100

Iceland Landscapes
DaníelBergmann
IcelandLandscapes er ný ljós
myndabók eftir náttúrljós
myndarann Daníel Berg
mann. Í henni eru 110 
landslagsmyndir teknar á Ís
landi undanfarin ár og texti á 
ensku sem inniheldur tækni
upplýsingar um myndatök
urnar. Í texta er einnig fjallað 
um hugmyndafræði og 
nálgun ljósmyndarans. Páll 
Ásgeir Ágeirsson ritar formála 
og einn þekktasti landslags
ljósmyndari Bretlands, David 
Ward, ritar inngang. Hér birt
ist persónuleg sýn á Ísland 
þar sem birta og form leika 
lykilhlutverk. Daníel Berg
mann er löngu kunnur fyrir 
fágætar náttúruljósmyndir 
og fetar hér braut klassískrar 
landslagsljósmyndunar þar 
sem áherslan er jafnt á tækni 
sem og listræna nálgun.
144 bls.
Útgáfufélagið Natura ehf.
ISBN 9789979973614
Leiðb.verð: 5.990 kr.

Icelandic Queens
JónatanGrétarsson
Hér birtast einstakar ljós
myndir af leikurum, listafólki 
og fólki sem hefur gaman 
af að klæðast óvenjulegum 
búningum í mismunandi til
gangi. Jónatan er listamaður 
sem hefur verið tilnefndur til 
alþjóðlegra verðlauna.
240 bls.
Salka
ISBN 9789935418708

Incredible Iceland
ljósbrot
Myndir:PálmiBjarnason,
sigrúnKristjánsdóttir,skúli
ÞórMagnússonogHallsteinn
Magnússon
Incredible Iceland er afar 
vönduð og glæsileg ljós
myndabók þar sem ljós
myndararnir í Ljósbroti sýna 
okkur fegurð og stórfeng
leika íslenskrar náttúru. Ekk
ert hefur verið til sparað til að 
gera bókina eins vel úr garði 
og mögulegt er. Hnitmiðaður 
texti og GPS hnit fylgja hverri 
mynd. Texti er á ensku.
96 bls.
Steinegg ehf.
ISBN 9789935421159

Ísland
á umbrotatímum
Björnerlingsson
Höfundur lýsir í máli og 
myndum þeim miklu um
brotum sem orðið hafa í ís
lensku samfélagi, frá hinni 
horfnu sveit eyðijarða til 
himinhárra glerhýsa nú
tímans. Fjallað er um góðær
ið og hið mikla bankahrun í 
samfélagi þar sem fjölskyldur 
eru bornar út af heimilum 
sínum meðan skuldir fjár
glæframanna eru afskrifaðar. 
Í bókinni eru fjölmargar ljós
myndir víðs vegar af landinu 
og úr búsáhaldabyltingunni 
sem ekki hafa áður verið 
birtar. Bókin er gefin út á ís
lensku og ensku. 
120 bls.
Kjölur
ISBN 9789979960256
Leiðb.verð: 5.980 kr.

Íslensk listasaga I–V
frá síðari hluta 19. aldar til 
upphafs 21. aldar
ritstj.:ÓlafurKvaran
Íslensk listasaga er glæsilegt 
fimm binda yfirlitsrit um ís
lenska myndlist sem spannar 

tímabilið frá síðari hluta 
nítjándu aldar til upphafs 
þeirrar tuttugustu og fyrstu. 
Alls koma fjórtán höfundar 
að verkinu, þar af margir 
af virtustu listfræðingum 
þjóðarinnar. Í verkinu er lögð 
sérstök áhersla á einkenni ís
lenskrar myndlistar á hverju 
tímaskeiði, sögulegt sam
hengi hennar og samband 
við alþjóðlega listasögu. Í 
verkinu eru litljósmyndir af 
á annað þúsund listaverkum. 
„Stórglæsilegt verk sem er 
í senn fræðandi og áhuga
vekjandi og mun nýtast jafnt 
leikum sem lærðum. Hér 
hefur verið lyft grettistaki til 
að færa íslenska myndlist til 
þjóðarinnar.“ Katrín Jakobs
dóttir, mennta og menn
ingarmálaráðherra
1390 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535447

Íslenskir fuglar
BenediktGröndal
Aldamótaárið 1900 lauk 
Benedikt Gröndal Svein
bjarnarson (1826–1907) við 
að teikna og lýsa öllum ís
lenskum fuglum sem hann 
vissi til að sést hefðu á Íslandi. 
Handrit Íslenskra fugla var 
aldrei gefið út og fáar myndir 
úr því hafa birst. Þetta glæsi
lega verk, sem ber í senn vitni 
listfengi Benedikts, lifandi 
stílgáfu hans og færni sem 
skrautritara og fræðimanns, 
kemur nú loksins fyrir al
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menningssjónir. Útgáfan er 
gerð í samstarfi við Náttúru
fræðistofnun Íslands sem 
hefur varðveitt þennan dýr
grip um áratugaskeið. Bókin 
kemur út í tveimur útgáfum. 
Í sérstakri hátíðarútgáfu er 
handritið sýnt í raunstærð 
eins og höfundurinn gekk frá 
því en í almennri útgáfu eru 
myndirnar prentaðar með 
texta Benedikts settum með 
prentletri. Í báðum útgáfum 
eru ítarlegar skýringar og 
eftirmáli.
265 bls.
Crymogea
ISBN 9789935420145/152 
Hátíðarútgáfa

Jór!
Hestar í íslenskri myndlist
Horses in Icelandic Art
AðalsteinnIngólfsson
Þýð.:lowanaVeal
Hestar hafa verið myndlistar
mönnum hugleiknir alla tíð, 
menn hafa hrifist af vilja og 
fjöri hestakynsins og tákn
rænum og goðkynjuðum 
hlutverkum þess.

Aðalsteinn Ingólfsson 
dregur í þessari bók upp 
mynd af þeim margvíslegu 
hlutverkum sem hesturinn 
hefur gegnt og myndirnar 
spanna nánast alla sögu og 
þróun íslenskrar myndlistar á 
síðari tímum.

Hér er lýst heillandi heimi.
Bókin er gefin út í samstarfi 

við Listasafn Reykjavíkur og 
fæst einnig á ensku.
111 bls.
Bókaútgáfan Opna
ISBN 9789935100436 
/0443

Júní
HarpaÁrnadóttir
Júní er ekki líka neinni 
annarri bók. Hún líkist inn
bundnu safni nýgerðra vatns
litamynda og textablaða sem 
smeygt hefur verið inn í 

möppu. Handfylli af hrífandi 
textum og myndum sem lýsa 
daglegri reynslu af umhverfi 
og náttúru. Því sem gerir 
sumarið að sumri: fiðrildi, fífu 
og fjalldalafífil.

Harpa Árnadóttir er fædd 
árið 1965. Eftir háskólanám í 
sagnfræði og bókmenntum 
fór hún í Myndlista og hand
íðaskóla Íslands og lauk fram
haldsnámi við Listaháskólann 
í Valand, Gautaborg.

Bókin er á ensku og ís
lensku.
166 bls.
Crymogea
ISBN 9789935420183

Incredible Iceland er
afar vönduð og glæsileg ljós-

myndabók þar sem félagarnir í Ljósbroti
sýna okkur fegurð og stórfengleika íslenskrar

náttúru. Texti er á ensku. Bókin er tilvalin gjöf
til vina og viðskiptamanna heima og erlendis.

STEINEGG
www.steinegg.is

Incredible auglysing  10/19/11  8:47 AM  Page 1
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Myndir ársins 2010
Press photographs of the year
Ljósmyndabók sem endur
speglar á einstakan hátt 
ástandið í íslensku þjóðfélagi 
á síðasta ári. Hún fangar 
einnig stórbrotið landslag og 
fjölbreytileika mannlífsins frá 
degi til dags. Stórglæsileg bók 
með íslenskum og enskum 
texta. Sögur gefa út í sam
vinnu við Blaðaljósmyndara
félag Íslands.
182 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416377 Kilja

Ný náttúra
Frontiers of Another Nature
Myndrstj.:Celinalunsford
Í fyrsta sinn er hér safnað 
saman á eina bók myndum 
sem segja sögu íslenskrar 

l a n d s l a g s l j ó s m y n d u n a r 
síðustu eina og hálfa öld. 
Með innsæi og skopskyn að 
leiðarljósi teflir ljósmynda
fræðingurinn Celina Lunsford 
saman verkum 50 íslenskra 
ljósmyndara og skapar kraft
mikla og áræðna blöndu.

Er einnig fáanleg á ensku 
og þýsku undir titlinum 
Frontiers of Another Nature 
– Pictures from Iceland.
Crymogea
ISBN 9789935420169/176

Ódysseifur
Ferðalag Daða 
Guðbjörnssonar
ragnasigurðardóttir
Málverk Daða Guðbjörns
sonar eru litrík, ærslafull og 
aðgengileg. Enda hefur mál
arinn notið mikillar lýðhylli, 
þótt verk hans séu vissulega 
umdeild og hafi ögrað hressi
lega.

Þessi bók er gefin út í 
tengslum við sýningu á verk
um sem spretta úr Ódyss eifs
kviðu og þeirri miklu reisu 
sem þar er lýst. Við erum 
 sífellt að villast – um það 
snýst lífið að drjúgum hluta.

Bókin er gefin út í samstarfi 
við Listasafn Reykjavíkur.

64 bls.
Bókaútgáfan Opna
ISBN 9789935100467

Path
elínHansdóttirog
rebeccasolnit
Innsetningin Path er þröngur 
gangur sem vindur sig um 
tiltölulega lítið rými. Ljós 
berst aðeins inn um láréttar 
og lóðréttar rifur sem virð
ast vera sprungur í veggj
unum svo þeir sem ferðast 
í gegnum verkið ruglast í 
ríminu. Í bókinni er leitast við 
með hönnun, ljósmyndum 
og ritgerð bandaríska rithöf
undarins Rebeccu Solnit að 
endurskapa þessa einstöku 
upplifun.

Elín Hansdóttir (f. 1980) 
stundaði nám við Listahá
skóla Íslands og Weissensee 
Kunsthochscule Berlin. Elín 
býr og starfar í Berlín. 
28 bls.
Crymogea
ISBN 9789935420107 Kilja

Póstkort frá París
elínGunnlaugsdóttir
Bók í stóru broti og tóndiskur 
með tónverki Elínar sem varð 
til á póstkortum sem send 
voru frá París til Íslands.
24 bls.
Útgáfufélagið Sæmundur
ISBN 9789935901446
Leiðb.verð: 2.490 kr.

Selfoss
GunnarMarelHinriksson
Selfoss sýnir svarthvítar ljós
myndir höfundar af sam
nefndu þorpi og hverri mynd 
fylgir texti sem tengist því á 
einn eða annan hátt. Text
arnir eru valdir úr ýmsum 
heimildum, óútgefinni 
jarðabók frá 17. öld, bókum, 
dagblöðum, bloggsíðum, 
dægurlögum. Samhengi 
mynda og texta gefur hvoru 

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

www.boksala.is



 

S T Ó R V I R K I
S E M  B R Ý T U R  B L A Ð  Í 

M E N N I N G A R S Ö G U  Í S L A N D S

Íslensk listasaga er fimm binda verk sem spannar tímabilið 
frá síðari hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar.

 um 1400 síður │  á annað þúsund litljósmyndir │  vönduð og glæsileg útgáfa

Verkið er gefið út í samstarfi við listasafn Íslands. 

Í tilefni útgáfunnar stendur safnið að yfirlitssýningunni ÞÁ Og nÚ.

RS / fRéttablaðið Efi /  MoRgunblaðið

„Það er dásamleg tilfinning að opna þessar  
bækur og sjá listaverkin lifna á síðunum.“

„. . .  afskaplega vel skrifuð  
og unnin af alúð.“
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um sig nýja merkingu – og þá 
breytir Selfoss um svip. Páll 
Sigurðsson skógfræðingur 
ritar skrifar formála bókar
innar. Afar sérstæður gripur 
og áhugaverður.
128 bls.
Útgáfufélagið Sæmundur
ISBN 9789935901460
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Sjómannslíf
Lífið um borð, náttúran og 
lífríkið
eyþórJóvinsson
Óvenjuleg ljósmyndabók 
beint af vettvngi sjómennsk
unnar. Jólabók sjómannsins 
og landkrabbans líka!
124 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430168
Leiðb.verð: 5.400 kr.

The Crated Rooms in 
Iceland
YoshitomoNara
Formáli:HafþórYngvason,
MarkúsÞórAndrésson,
JónProppé,Úlfhildur
DagsdóttirogGuðmundur
OddurMagnússon
Haustið 2009 setti japanski 
listamaðurinn Yoshitomo 

Nara upp sýningu í Listasafni 
Reykjavíkur í samstarfi við 
félaga sinn Hideki Toyos
hima. Eins og allar sýningar 
listamannsins var hún ein
stakur viðburður þar sem 
umgjörðin var sérstaklega 
smíðuð og hugsuð. Verkin 
voru undirbúin í Japan og 
síðan send til Reykjavíkur þar 
sem flutningskassar undan 
listaverkum skýldu verkunum 
sem sáust gegnum rifur og 
gægjugöt eða þjónuðu sem 
veggir. Margverðlaunaðir 
bókarhönnuðir endurskapa 
sýninguna og setja upp heim 
hennar í harðspjaldabók eins 
og búnar eru til fyrir börn. 
Með útflettum, innfellum 
og gluggum er lesandanum 
boðið að gægjast inn og 
skyggjast eftir því sem fyrir 
handan er.

Yoshitomo Nara (f. 1959) 
er meðal þekktustu sam
tímalistamanna heims. Hann 
býr og starfar í Tókíó í Japan. 
28 bls.
Crymogea
ISBN 9789935420091

The Icelandic Naked 
Yoga Project
TonyCharlesProwerog
HannaBirnaGeirmundsdóttir
Jóga nýtur vaxandi vinsælda 
í hinum vestræna heimi. Í 
þessari bók eru sýndar um 50 
jógastellingar. Modelin eru 
öll nakin og og iðka æfingar 
sínar úti í íslenskri náttúru.
112 bls.
Skrudda
ISBN 9789979655657
Leiðb.verð: 2.490 kr. Kilja

Ljósmyndarinn Emil Edgren  

dvaldi á Íslandi á stríðsárunum  

og tók þá fjölmargar dýrmætar  

og stórskemmtilegar myndir  

sem nú eru komnar út á bók

Bók sem  
gaman er að 

glugga í

Dag  
er einstök heimild um horfinn tíma

DagDagDag
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Treystið okkur! Við 
erum myndlistarmenn
Inng.:GunnhildurHauksdóttir
ritstj.:ArnaÓttarsdóttir,
KolbrúnÝreinarsdóttir,
Kristínrúnarsdóttirog
Þorgerðurrúnarsdóttir
Crymo gallerí var opnað í júní 
árið 2009 sem sýningarrými 
og gallerí fyrir unga mynd
listarmenn og starfaði í tæp 
tvö ár. Á þessum stutta tíma 
var settur þar upp gríðar
legur fjöldi sýninga með 
rúmlega 100 listamönnum 
og galleríið tók þátt í alþjóð
legum listmessunum. Hér 
eru kynntir til sögunnar 
þeir myndlistarmenn sem 
voru meðlimir í Crymo auk 
annarra sem sýndu þar svo 
úr verður heimild um virkni 
og kraft starfsins. 
112 bls.
Crymogea
ISBN 9789935420121 Kilja

Yfirsýn/Earthward/
Erdwärts
sigurgeirsigurjónsson
Inng.:GuðmundurAndri
Thorsson
Þýð.:AnnaYatesog
BettyWahl
Í þessari ævintýralegu ljós
myndabók birtist alveg ný 
sýn á landið – við sjáum það 
eins og fuglinn fljúgandi. Hér 
birtast óbyggðirnar í óendan
legum fjölbreytileika sínum 
og litagnótt frá glænýju 
sjónarhorni – kynjamyndir 
í landslaginu verða eins 
og málverk eftir ókunnan 
snilling. Bókin er sérlega 
fallegur prentgripur í óvenju 
stóru broti, prentuð á vand
aðan pappír svo að úr verður 
sannkallað listaverk. Bókin er 
einnig fáanleg í öskju. Sigur
geir Sigurjónsson hefur sent 
frá sér fjölda vinsælla ljós
myndabóka með myndum úr 
íslenskri náttúru. Texti bókar
innar er á íslensku, ensku og 
þýsku.
192 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535492 
/5584 í öskju

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

Goðkynjuð
myndlist

Verk Daða Guðbjörnssonar eru litrík, ærslafull 
og aðgengileg, enda hefur listamaðurinn notið 
mikillar lýðhylli – þó list hans ögri vissulega. Í 
þessari bók er m.a. að finna ný verk sem sækja 
innblástur til Ódysseifskviðu og þá miklu reisu 
sem þar er lýst. 

Hestar hafa verið myndlistarmönnum hug- 
leiknir alla tíð. Aðalsteinn Ingólfsson dregur 
hér upp skýra mynd af hestum í íslenskri 
myndlist með hjálp verka sem spanna nánast 
alla sögu og þróun íslenskrar myndlistar á 
síðari tímum.
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Aldarsaga Háskóla 
Íslands
1911–2011
GuðmundurHálfdanarson,
sigríðurMatthíasdóttirog
MagnúsGuðmundsson
ritstj.:GunnarKarlsson
Hér er saga Háskóla Ís
lands rakin frá frumdögum 
í húsakynnum Alþingis þar 
sem 45 nemendur hófu nám 
til nútímans þar sem þeim 
hefur fjölgað í rúm 15.000 og 
stofnunin er orðin leiðandi afl 
í rannsókna og menntastarfi 
Íslendinga.
890 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549253
Leiðb.verð: 15.900 kr.

Austur og vestur 
um haf
Frásöguþættir
Kristinnsnæland
Sagt er m.a. frá Kockums 
skipasmíðastöðinni í Malmö í 
Svíþjóð, en þar unnu um 300 
Íslendingar um tíma.
96 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430151
Leiðb.verð: 2.400 kr. Kilja

Árbók Akurnesinga 
2011
ritstj.:HaraldurBjarnason
Árbók Akurnesinga 2011 hef
ur að geyma viðtöl og greinar 
um fjölbreytt efni sem tengist 
Skaganum og íbúum hans. 
Bókin er prýdd fjölda mynda. 
Verð til áskrifenda er kr. 4.265. 
222 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432186

Byggðasaga 
Skagafjarðar VI
Hólahreppur
ritstj.:HjaltiPálsson
Sjötta bindi Byggðasögu 
Skagafjarðar fjallar um býli í 
Hólahreppi. Ítarlega er ritað 
um hverja jörð, ábúendatal 
1781–2011 og tafla um fólk 
og bústofn á tímabilinu 
1703–2010. Yfirlit um eignar
hald og söguleg umfjöllun 
jarða allt frá því þær koma 
fyrst við sögu. Lýst er öllum 
fornbýlum og seljum sem 
tengjast jörðunum og gefið 
upp GPSstöðuhnit þeirra. Þá 
er ítarlegur kafli um Hólastað. 
Drjúgur hluti bókar er áhuga
vert innskotsefni: þjóðsögur, 
vísur eða frásagnir. Rík áhersla 
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er á myndefni. Bókin er í stóru 
broti með 630 ljósmyndum, 
kortum og teikningum. Lit
mynd er af hverri jörð og af 
núverandi ábúendum, auk 
fjölmargra annarra mynda, 
gamalla sem nýrra. 
384 bls.
Sögufélag Skagfirðinga
ISBN 9789979861188
Leiðb.verð: 17.000 kr.

Dauðinn í Dumbshafi
MagnúsÞórHafsteinsson
Hér er sögð saga Íshafsskipa
lestanna sem sigldu á milli 
Íslands og Norðvestur Rúss
lands 1941 – 1943, sjóhern
aði og öðrum átökum sem 
leiddu til þess að Ísland og 
Hvalfjörður urðu skyndilega 
miðstöð siglinga og flota
aðgerða. Þúsundir manna 
tóku þátt, oft með miklum 
blóðfórnum og þjáningum. 
Skipalestirnar frá Hvalfirði 
til Sovétríkjanna og atburðir 
í tengslum við þær, höfðu 
djúpstæð áhrif á ofsalegustu 
hernaðarátök sem mannkyn 
hefur staðið frammi fyrir. 
Valdamestu menn heimsins 
á þeim tíma beindu sjónum 
sínum að Íslandi, Hvalfirði og 
Íshafsslóðum Atlantshafsins. 
Afleiðinga þessa atburða 
gætir enn þann dag í dag. 
520 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789935435033
Leiðb.verð: 6.980 kr.

Engeyjarætt
ritstj.:sigurðurKristinn
Hermundarson
Engeyjarætt geymir niðjatal 
hjónanna Péturs Guðmunds
sonar og Ólafar Snorradóttur 
bænda í Engey. Þetta glæsi
lega verk er ekki aðeins kjör
gripur fyrir niðjana sjálfa, sem 
eru á sjötta þúsundið, heldur 
einnig ættfræðiáhugafólk og 
áhugamenn um þjóðlegan 
fróðleik.
444 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789979797814
Leiðb.verð: 22.900 kr.

Vestfjarðarit III
Fólkið, landið 
og sjórinn
Vestur-Barðastrandarsýsla 
1901–2010
ritstj.:BirgirÞórisson
Saga héraðsins frá 1901. 
Lýsing sveita og jarða. Stutt 
umfjöllun um þorpin. Megin

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

Lesið í líf
þjóðarinnar

Íslenskar fornleifar eru yfirleitt ekki rismiklar 
eða áberandi. Þær eru þvert á móti 
lágstemmdar í einfaldleika sínum, falla oft vel 
inn í landslagið og eru hluti af því. Sumar 
mannvirkjaleifar eru þó mjög greinilegar og 
sjást langt að, veggir úr torfi og grjóti, enn 
stæðilegir og undir þeim grænir og gróskumiklir 
hólar, þrungnir áburði eftir aldalöng umsvif 
fólks og skepnubeit. Aðrar fornleifar getur verið 
vandasamt að koma auga á og þarf stundum að 
hafa sig allan við, hvessa augun og halla undir 
flatt, klifra upp á hól til að fá nýtt sjónarhorn á 
landið eða jafnvel bíða eftir að kvöldsólin baði 
landið með geislum sínum og töfri fram skugga 
og drætti úr fortíðinni. 

Úr Inngangi Birnu Lárusdóttur.

Fornleifafræðingum er fátt óviðkomandi, hér er 
fjallað um bæjarhóla, réttir, kirkjugarða, 
smalakofa, vörður og huldufólk svo fátt eitt sé 
nefnt. Stórbrotið yfirlitsrit sem opnar glænýja 
sýn á landslag og sögu.

Íslenskar fornleifar eru yfirleitt ekki rismiklar 
eða áberandi. Þær eru þvert á móti 
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efnið er ábúendatal jarðanna, 
með upplýsingum um for
eldra og afkvæmi ábúend
anna. 
592 bls.
Útgáfufélag 
Búnaðarsambands Vestfjarða
ISBN 9789979720324
Leiðb.verð: 9.500 kr.

Frá Bjargtöngum að 
Djúpi. Nýr flokkur. 
4. bindi
Mannlíf og saga fyrir vestan.
ritstj.:Hallgrímursveinsson
Margir landskunnir og minna 
þekktir fróðleiksmenn skrifa 
um vestfirskt mannlíf. Fjöldi 
sögulegra ljósmynda. 
140 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430090
Leiðb.verð: 5.400 kr.

Life and History
in the Westfjords of Iceland. 
Volume 1. Dýrafjörður.
samant.:Hallgrímur
sveinsson
Upplagt að senda vinum og 
vandamönnum erlendis. 
112 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430045
Leiðb.verð: 2.400 kr. Kilja

Maður sem lánaðist
Sitt hvað í kringum Vestfirð-
inginn Jón Sigurðsson forseta
Hallgrímursveinsson

„Eitt er víst, að þar eignuðust 
Íslendingar mann, sem lán
aðist, varð bæði gæfumaður 
sjálfur og gæfa þjóð sinni.“

Sigurður Nordal
65 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430069
Leiðb.verð: 1.980 kr. Kilja

Reykvíkingar
Fólkið sem breytti Reykjavík 
úr bæ í borg. 1. bindi
ÞorsteinnJónsson
Í ritverkinu er sagt frá fólkinu 
sem byggði Reykjavík árið 
1910. Farin er visitasíuferð 
um götur Reykjavíkur, sagt 
frá húsunum í bænum, hús
ráðendum og fjölskyldum 
þeirra. Götunum er raðað í 
stafrófsröð og í 1. bindi verks
ins er farið frá Aðalstræti að 
Bergstaðastræti 8. Á annað 
þúsund ljósmyndir prýða 
verkið, af húsum, þjóðlífi og 
fólkinu í bænum.
Sögusteinn ehf.
ISBN 9789935904515
Leiðb.verð: 11.999 kr.

Reykvíkingar
Fólkið sem breytti Reykjavík 
úr bæ í borg. 2. bindi
ÞorsteinnJónsson
Í ritverkinu er sagt frá fólkinu 
sem byggði Reykjavík árið 
1910. Ferðinni um götur 
Reykjavíkur er haldið áfram 
þar sem frá var horfið í 1. 
bindi og sagt frá húsunum 
í bænum, húsráðendum 
og fjölskyldum þeirra sem 
bjuggu í Bergstaðastræti 9 
að Bráðræðisholti. Á annað 
þúsund ljósmyndir prýða 
verkið, af húsum, þjóðlífi og 
fólkinu í bænum.
Sögusteinn ehf.
ISBN 9789935904522
Leiðb.verð: 11.999 kr.

Saga Akraness
I bindi – frá landnámstíð til 
1700
GunnlaugurHaraldsson
Fyrsta bindi Sögu Akraness 
spannar tímabilið frá land
námstíð til 1700. Sögusviðið 
er landnám Ketils og Þor
móðs Bresasona. Í fyrsta 
kafla verksins er örnefnum 



Út er komið fyrsta bindi í ritröðinni 
Yfirrétturinn á Íslandi – Dómar og skjöl (I 1690–1710) 

á vegum Sögufélags og Þjóðskjalasafns Íslands, með stuðningi Alþingis.

Yfirrétturinn á Íslandi 
1690-1710 

Í þessu fyrsta bindi er fræðileg ritgerð um sögu yfirréttarins, skjöl sem varða starfsemi réttarins, 
dómar og málsskjöl í yfirréttarmálum og málum sem tengdust yfirréttinum. 

Fjöldi mynda af skjölum, innsiglum og undirskriftum birtist í ritinu, 
auk nokkurra Þingvallateikninga frá fyrri öldum

Sögufélag - Fischersundi 3 - 101 Reykjavík - s: 551 4620  - www.sogufelag.is
ÞJÓÐSKJALASAFN ÍSLANDS
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og búsetjuminjum í land
námi Bresason, frá Katanesi 
og út á Skaga, allt norðurfyrir 
að StóruFellsöxl, lýst á ein
stakan hátt.
604 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432049

Saga Akraness
II bindi – átjánda öldin
GunnlaugurHaraldsson
Átjándu öldinni er gerð skil 
í öðru bindi Sögu Akraness. 
Uppbygging sjávarútvegsins 
og sjósókn Akurnesinga 
myndar þar ákveðna þunga
miðju enda lykilinn að þróun 
byggðar og mannlífs. Bindið 
í heild geymir yfirgripsmikla 
og þaulunna lýsingu á sam
félagi bænda og sjómanna á 
átakatímum þegar sjóþorpið 
Akranes byggðist upp.
500 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432056

Undir straumhvörfum
Saga Fiskifélags Íslands í 
hundrað ár
HjörturGíslasonog
JónHjaltason
Fiskifélagið var um áratugi 
hreyfiaflið í íslenskum sjávar
útvegi. Íslenska iðnbyltingin, 
Slysavarnafélag Íslands, hag
nýting karfans, hin ægilega 
saltfiskgula, mótoristanám, 
landhelgisgæsla, fiskveiði
kerfi, skólaskip og ábyrgar 
fiskveiðar, allt þetta á þráð í 
sögu Fiskifélagsins. Grund
vallarrit um kvótakerfið, 
uppruna og þróun. LÍÚ og 
Kristján Ragnarsson voru 
fyrst á móti kvótanum en svo 
með. Vestfirðingar voru alltaf 
á móti. Af hverju?

Grundvallarrit um íslensk
an sjávarútveg á 20. öld.

Fjöldi ljósmynda varpar 
skæru ljósi á söguna.
420 bls.
Völuspá, útgáfa ehf.
ISBN 9789979979678
Leiðb.verð: 12.900 kr.

Safn til sögu Eyjafjarðar og 
Eyfirðinga
Upp á líf og dauða
sigurðurÆgisson,
JúlíusKristjánssonog
JónHjaltason
Júlí fórst í febrúar 1959 við 
Nýfundnaland. Harðbakur 
lenti í sama óveðri. Hér segja 
skipverjar í fyrsta sinn frá 
reynslu sinni. Saga af ótrú
legum mannraunum.

Hinsta sjóferð Elliða. Átak
anleg frásögn. Varðskip klífur 
himinháar öldur á 17 hnúta 
hraða, skipstjórinn á Júpiter 
gengur fram af körlunum 
og á Elliða berst áhöfnin fyrir 
lífi sínu. Tveir tapa því stríði. 
Björgun hinna er lyginni 
líkust.

Aprílveðrið 1963 kostaði 
16 sjómenn lífið. Gylfi Björns
son segir frá. Vinir hurfu í 
veðurofsann og sáust aldrei 
framar. Óvenju hreinskilið 
viðtal við sjómann sem sneri 
aldrei aftur á sjóinn. 
92 bls.
Völuspá, útgáfa ehf.
ISBN 9789979979661
Leiðb.verð: 3.490 kr. Kilja

Varðinn í vestri
JónasÞór
Á hundrað ára afmæli Jóns 
Sigurðssonar 1911 höfðu 
VesturÍslendingar hug á að 
heiðra minningu hans. Jónas 
Þór sagnfræðingur rannsak
aði tildrögin að þessum hug
myndum og rekur hvernig 
þær enduðu með minnis
varða í Winnipeg. Fróðleg frá
sögn – og kostuleg á köflum 
– og lýsir vel takmarkalausri 
aðdáun manna á Jóni Sig
urðssyni og hvernig hann var 
nánast tekinn í guðatölu.
145 bls.
Ormstunga
ISBN 9789979631033
Leiðb.verð: 2.990 kr. Kilja

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

www.boksala.is
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Veislan í norðri
JónHjartarson
Jakob Jakobsson varaði 
við hruni norskíslenska 
síldarstofnsins 1966. Enginn 
hlustaði. Svo lauk veislunni 
skyndilega. Kannast menn 
við prógrammið? 
122 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430113
Leiðb.verð: 5.400 kr.

Vestfirskar konur 
í blíðu og stríðu
2. bók
FinnbogiHermannsson
Hvar eru konurnar í bókunum 
að vestan? Eru þær kannski 
enn á bak við eldavélina?
124 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430120
Leiðb.verð: 2.400 kr.

Vestfirskar sagnir
2. hefti
HelgiGuðmundsson
Sagnaarfur Vestfirðinga í 
gegnum aldirnar sem var les
inn upp til agna á sínum tíma.
112 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430021
Leiðb.verð: 1.980 kr.

Vestfirskar sagnir
3. hefti
HelgiGuðmundsson
Sagnaarfur Vestfirðinga í 
gegnum aldirnar. Loksins 
fáanlegur aftur.
112 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430038
Leiðb.verð: 1.980 kr.

Vindur í seglum
Saga verkalýðshreyfingar 
á Vestfjörðum. 1. bindi 
1890–1930
sigurðurPétursson
Hér er sagt frá fyrstu verka
lýðsfélögum á Vestfjörðum 
og baráttu atvinnurekenda 
og verkafólks. Lýst er miklum 
breytingatímum og nýjum 
viðhorfum sem ruddu sér 
braut í vestfirskt samfélag.
506 bls.
Alþýðusamband Vestfjarða
Dreifing: Skrudda
ISBN 9789979655756
Leiðb.verð: 6.900 kr.

We Call Him President
Hallgrímursveinsson
Merkilegt má það heita hvað 
Íslendingar hafa verið ónýtir 
að kynna lífssögu Jóns Sig
urðssonar fyrir erlendum 
þjóðum. Er hann þó á ýmsan 
hátt einstæður í hópi frelsis
foringja.

93 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430014
Leiðb.verð: 1.980 kr. Kilja

Þingvellir
Þjóðgarður og heimsminjar
sigrúnHelgadóttir
Þingvellir við Öxará hafa ver
ið samofnir sögu þjóðarinnar 
nánast frá upphafi og þar 
hittist hún gjarnan á stórum 
stundum. Staðurinn er enda 
á heimsminjaskrá Unesco. 
Þingvellir eru náttúrparadís 
sem á sér fáa líka.

Þessi bók er ætluð þeim 
sem vilja kanna staðinn til 
hlítar, kynna sér söguna og 
náttúrufarið, og eyða þar 
unaðsstundum í göngu
ferðum og landkönnun. Sér
stakt gönguleiðakort fylgir 
bókinni. Hún er búin fjöl
mörgum ljósmyndum og öll 
litprentuð.

Þetta er önnur bók Sig
rúnar Helgadóttur um Frið
lýst svæði á Íslandi. Hún hlaut 
Fræðiritaverðlaun Hagþenkis 
fyrir bók sína um Jökulsár-
gljúfur.
320 bls.
Bókaútgáfan Opna
ISBN 9789935100269



156

B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 1

Ævisögur og endurminningar

Af heilum hug
Rætt við eldhugana Jónu 
Hrönn Bolladóttur og Bjarna 
Karlsson
BjörgÁrnadóttir
Hjónin og prestarnir Bjarni 
Karlsson og Jóna Hrönn Bolla
dóttir eru lífsglaðir og ærsla
fullir húmoristar, eldheitt trú
fólk og sannir jafnaðarmenn. 
Bæði hafa frá æskuárum 
tekið þátt í kristilegu starfi og 
miðlað hugsjónum sínum, trú 
og orku til annarra. Hér segja 
þau af hjartans einlægni frá 
sjálfum sér, viðhorfum sínum, 
lífi og trú. Þau hafa í störfum 
sínum glímt við mótlæti og 
sorg, ranglæti og neyð – en 
leiðarljósið er ávallt kærleikur 
og lífsins gleði.

276 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112248

Angantýr
elínThorarensen
„Þú mátt engum lána hana 
því það er engum að treysta.“ 
Hér segir Elín Thorarensen af 
ástarsambandi sínu við Jó
hann Jónsson skáld snemma 
á 20. öld. Ýmsir höfðu van
þóknun á sambandi þeirra og 
reyndu að hindra að sagan 
yrði lesin. Í söguna fléttast 
lýsingar á þjóðlífinu í Reykja

vík og frásagnir af mörgum 
af helstu listamönnum þess 
tíma. Einnig ber að líta ævin
týri Jóhanns sem hvergi hafa 
áður birst.
124 bls.
Lesstofan ehf.
ISBN 9789979709909
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Á rauðum sokkum
Baráttukonur segja frá
ritstj.:OlgaGuðrún
Árnadóttir
Hér rekja 12 konur sögu 
Rauðsokkahreyfingarinnar 
og segja frá uppruna sínum 
og aðdraganda þess að þær 
tóku þátt í baráttu hreyf
ingarinnar. Þær eru: Björg 

Einarsdóttir, Edda Óskars
dóttir, Elísabet Gunnarsdóttir, 
Gerður G. Óskarsdóttir, Guð
rún Ágústsdóttir, Guðrún 
Hallgrímsdóttir, Helga Ólafs
dóttir, Hildur Hákonardóttir, 
Lilja Ólafsdóttir, Rannveig 
Jónsdóttir, Vilborg Dagbjarts
dóttir og Vilborg Sigurðar
dóttir. Dagný Kristjánsdóttir 
ritar eftirmála.
425 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549260
Leiðb.verð: 5.900 kr. Kilja

Bjarni Þorsteinsson
Eldhugi við ysta haf
ViðarHreinsson

Jólaföndrið
færðu í

Ég ætla að spara í ár!É laæ l ía !a pgÉg ætla að spara í ár!
®®

Jólaföndrið
færðu í
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Stórmerkileg og vönduð ævi
saga um mann sem braust 
úr sárri fátækt til mennta. 
Hann réðst til prestsstarfa 
í litlu þorpi sem breyttist á 
skömmum tíma í síldarbæinn 
Siglufjörð og bjargaði þjóð
lagaarfi Íslendinga frá því að 
falla í gleymsku og dá. Hann 
var mikill athafnamaður og 
rómantíker – margbrotinn 
maður sem kenndi til í storm
um sinnar tíðar. 
496 bls.
Veröld
ISBN 9789935440051
Leiðb.verð: 6.990 kr.

Brautryðjandinn – 
ævisaga Þórhalls 
Bjarnarsonar 
(1885–1916)
ÓskarGuðmundsson
Hinn frjálslyndi ritstjóri og 
útgefandi, kennari og skóla
maður, alþingismaður og 
búnaðarfrömuður, Þórhallur 
Bjarnarson, var biskup lands
ins 1908–1916. Af einstakri 
ljúfmennsku aflaði hann sér 
vinsælda á unga aldri og 
þótti snemma líklegur til 
forystu í íslensku þjóðfélagi. 
Ungur naut hann atlætis Jóns 
Sigurðssonar í Kaupmanna
höfn – og sjálfur var hann 
gæfusmiður margra manna. 
Ævisaga hans spannar tíma
bilið frá gamla bændasam
félaginu í ánauð til frjálshuga 
borgaralegs þjóðfélags á 
mótunarskeiði. Þórhallur var 

um margt mikilhæfur maður 
og ævisaga hans greinir frá 
sigrum hans og sorgum og 
varpar um leið ljósi á spenn
andi tímabil í sögu Íslend
inga.

Höfundurinn hefur náð 
að fanga sögu merkilegs 
fólks, spegla ótrúlega tíma 
á sköpunarskeiði samfélags 
á Íslandi, og spinna þráð í 
þróttmikla sögu af Þórhalli 
Bjarnarsyni.
552 bls.
Skálholtsútgáfan
ISBN 9789979792918
Leiðb.verð: 6.890 kr.

Bruninn í Skildi 
DagnýGísladóttir
Bruninn í Skildi er einn sá 
mannskæðasti í Íslandssög
unni að vitað sé en þann 30. 
desember létu 10 manns lífið, 
þar af 7 börn, þegar eldur 
varð laus á jólatrésskemmtun 
Ungmennafélags Keflavíkur.

Á örskotsstundu breyttist 
gleðistund í andhverfu sína 
og missirinn í litlu þorpi var 
mikill. Margir hlutu alvarleg 
brunasár og þeirra beið löng 
sjúkdómslega.

Í ritinu eru teknar saman 
upplýsingar um atburðinn og 
birt viðtöl við þá sem sóttu 
skemmtunina örlagaríku og 
aðstandendur þeirra sem 
létust.
143 bls.
Dagný Gísladóttir
ISBN 9789979708735
Leiðb.verð: 3.490 kr.

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

Stórfenglegar
minningamyndir

„Þú álfu vorrar yngsta land” kvað ættjarðar- 
skáld. Vissulega er Ísland ungt á jarðsögulegan 
mælikvarða. Blágrýtið í Austurfjöllunum gegnt 
mér er þó fornt innan Íslands, víst 10-12 
milljóna ára gamalt, margfalt eldra en 
mannkynið. Og svo er jarðarhnötturinn aðeins 
ungur depill í óendanlega fornum geimnum, 
Ísland depill á jarðarkúlunni, Sauðárkrókur 
depill innan Íslands og ég sjálfur depill innan 
þess depils. Af þeirri ástæðu skyldi maður hafa 
sig hægan.

Hannes Pétursson hefur stundum verið 
kallaður síðasta þjóðskáldið. Hér skyggnist 
skáldið yfir svið bernsku sinnar norður í 
Skagafirði, rifjar upp mannlífið á Króknum, 
sumrin frammi í sveit, vegagerð á stríðsárunum 
og dregur upp minnisstæðar myndir af 
samferðarmönnum í listilega smíðaðri frásögn.

„Þú álfu vorrar yngsta land” kvað ættjarðar- 
skáld. Vissulega er Ísland ungt á jarðsögulegan 
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Dewey
Litli bókasafnskötturinn sem 
snéri öllu á hvolf
VickiMyronogBretWitter
Þýð.:AldísBjörnsdóttir
Á ísköldum janúarmorgni 
fann bókavörður hrakinn 
kettling í skilalúgu almenn
ingsbókasafns í Spencer 
Iowa. Frá sömu stundu hófst 
vinátta sem stóð í 19 ár.

Bókavörðurinn skráði sög
una sem hlotið hefur mikla 
athygli, enda mannbætandi 
frásögn um dýrmæta vináttu. 
284 bls.
Salka
ISBN 9789935418418 Kilja

Ekki líta undan
Saga Guðrúnar Ebbu, dóttur 
Ólafs Skúlasonar biskups
elínHirst
Saga Guðrúnar Ebbu er saga 
sem snertir okkur öll. Í bók
inni gerir Guðrún Ebba upp 
erfiða fortíð sína og samskipti 
við föður sinn, Ólaf Skúlason 
biskup, sem misnotaði hana 
í fjölda ára. Guðrún Ebba 
segir frá af miklu hispurs
leysi og skoðar líf sitt í stóru 
samhengi – þar á meðal áhrif 
kynferðisofbeldisins á alla 
hennar tilvist. Mikilvæg bók 
um nauðsyn þess að horfast 
í augu við hið liðna, hversu 
sárt og erfitt sem það kann 
að vera.
254 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112132

Eldur Niðri
Lífshlaup Haraldar 
Sigurðssonar
Haraldursigurðsson
Eldur Niðri lýsir ferli eins 
þekktasta vísindamanns Ís
lands, eldfjallafræðingsins 
Haraldar Sigurðssonar. Bókin 
er einstök heimild um upp
eldi og þróun jarðvísinda
manns, sem hefur unnið 
brautryðjendastörf á rann
sóknum á eldfjöllum víðs 
vegar um heim. Hér fjallar 
Haraldur um spennandi og 
lífshættuleg rannsóknaverk
efni, ástir, sigra, áföll og ann
að sem hefur gerst á fimmtíu 
ára ferli. Brennandi áhugi 
hans á leyndardómum jarðar 
kviknar á æskustöðvum á 
Snæfellsnesi og leiðir af sér 
ævilangt ferðalag um flest 
stórvirkustu eldfjöll heims, 
þar til hann lokar hringnum 

með stofnun Eldfjallasafns í 
Stykkishólmi. 
336 bls.
Vulkan ehf
ISBN 9789979709022
Leiðb.verð: 3.500 kr. Kilja

Elfríð
Frá hörmungum Þýskalands 
til hamingjustrandar
Helgaerlaerlendsdóttir
Elfríð Pálsdóttir fæddist í 
Þýskalandi og upplifði hörm
ungar stríðsáranna þar sem 
dauðinn beið við hvert fót
mál. Hún gekk þar í gegnum 
hræðilega lífsreynslu en þrátt 
fyrir margs kyns mótlæti í líf
inu stendur Elfríð óbuguð og 
segir nú einstæða sögu sína.
Hún kom til Íslands vorið 



Brautryðjandi  
   og baráttukona
Vilborg Dagbjartsdóttir er listfengt ljóðskáld, kennari, barnabókahöfundur, 

þýðandi, Rauðsokka, herstöðvaandstæðingur og annálaður húmoristi

Þorleifur Hauksson skráði

Bók sem er í senn Heillandi  
ævilýsing og aldarspegill

   og baráttukona
Vilborg Dagbjartsdóttir er listfengt ljóðskáld, kennari, barnabókahöfundur, Vilborg Dagbjartsdóttir er listfengt ljóðskáld, kennari, barnabókahöfundur, 

þýðandi, Rauðsokka, herstöðvaandstæðingur og annálaður húmoristi

Þorleifur Hauksson skráði

Bók sem er í senn Heillandi 
ævilýsing og aldarspegill

v ilBorg dagB ja rtsdót t ir
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1949 og fór sem vinnukona 
á Siglunes við Siglufjörð. Þar 
kynntist hún sveitapilti, Er
lendi Magnússyni, og felldu 
þau hugi saman.Þau bjuggu 
fyrst á Siglunesi en síðan í 
rúman aldarfjórðung á Dala
tanga þar sem þau gegndu 
störfum vitavarða. Saga El
fríðar hvort tveggja í senn; 
óhugnanleg og hugljúf og 
lætur engan ósnortinn. 
230 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789935435026
Leiðb.verð: 5.980 kr.

Er lítið mein yfirtók 
líf mitt
liljasólrúnHalldórsdóttir
Lilja Sólrún greinist með 
brjóstakrabbamein og fékk 
slæmar aukaverkanir af lyfja
meðferðinni sem þó bjargaði 
lífi hennar. Hér dregur hún 
upp svipmyndir minninga 
um sköllótta konu; sumar slá
andi, aðrar ljóðrænar sagðar í 
trúnaði og enn aðrar spaug
samar en kaldhæðnar í senn.

132 bls.
Salka
ISBN 9789935170132

Fallið
ÞráinnBertelsson
Þráinn er rithöfundur, þing
maður – og alkóhólisti. Hann 
datt í það á fallegu júníkvöldi 
í Færeyjum 2011 eftir að hafa 
verið edrú lengi. Hvers vegna 
og hvað gerist næst? Þráinn 
er hárbeittur húmoristi og 
lýsingar á honum sjálfum og 
samferðamönnum hans á 
Vogi eru óborganlegar. 
190 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416667

Ferill til frama
Ævisaga Björgvins 
Guðmunds sonar tónskálds
HaukurÁgústsson
Hér er rakin saga manns sem 
braust úr fátækt til frama upp 
úr aldamótunum 1900 og lét 
rætast draum sinn um að 
verða tónlistarmaður. Björg
vin stjórnaði kórum í Kanada 
og á Íslandi og samdi ódauð
leg kórverk og sönglög sem 
lifa með þjóðinni enn í dag. 
Fjölmargar ljósmyndir prýða 
bókina.
Ásprent
Dreifing: Salka
ISBN 9789979709107

Ingibjörg
MargrétGunnarsdóttir
Ævisaga Ingibjargar Einars
dóttur, eiginkonu Jóns Sig
urðssonar forseta. Hver var 
hún, konan sem beið tólf 
ár í festum? Hvernig heimili 
hélt hún í Kaupmannahöfn? 
Bók sem varpar nýju ljósi á 
hversdagslíf Ingibjargar og 
Jóns – og bregður upp skýrri 
mynd af merkilegri konu sem 
löngum hefur staðið í skugga 
eiginmanns síns.
350 bls.
Bókafélagið Ugla  
í samvinnu við Sögufélag
ISBN 9789979651956

Í björtum Borgarfirði
Trönustrákur segir frá
HelgiKristjánsson
Klassískar æviminningar. Bók 
sem allir Borgfirðingar ættu 
að lesa og þeir sem áhuga 
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hafa á íslenskum mannlífsfrá
sögnum.
224 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430106
Leiðb.verð: 5.400 kr.

Jarðlag í tímanum
Minningamyndir úr 
barnæsku
HannesPétursson
Hannes Pétursson hefur 
stundum verið kallaður síð
asta þjóðskáldið. Hér horfir 
skáldið yfir svið bernsku 
sinnar norður í Skagfirði; 
rifjar upp mannlífið á Krókn
um, sumrin frammi í sveit, 
vegagerð á stríðsárunum í 
listilega smíðaðri frásögn. 
Dregnar eru upp sterkar 
og minnisstæðar myndir af 
samferðarfólki og umhverfi 
sem mótar uppvöxtinn – og 
skáldið sem er að vakna innra 
með höfundi. 
370 bls.
Bókaútgáfan Opna
ISBN 9789935100474

Konan með opna 
faðminn
Lífshlaup og æviminningar 
Immu á Hernum
sigríðurHrönnsigurðardóttir
Ingibjörg Jónsdóttir í Hjálp
ræðishernum kom víða við á 
langri ævi og snerti líf fjölda 
fólks, hér á landi og erlendis. 
Lifandi, persónuleg og falleg 
saga um fórnarlund og kær
leika. „Það munar um svona 
fólk í hverju samfélagi… 
bókin er býsna góð og á er
indi við samtíma sinn.“ (SBS/
Mbl.)
221 bls.
Salt ehf útgáfufélag
ISBN 9789979986478
Leiðb.verð: 4.990 kr.

Landnám
Ævisaga Gunnars 
Gunnarssonar
JónYngviJóhannsson
Líf Gunnars Gunnarssonar var 
markað skörpum mótsögn
um. Hann var friðarsinni en 
studdi þó forystumenn hug
myndafræði sem kallaði yfir 
heiminn blóðugt stríð. Hann 
var fjölskyldumaður sem þó 
átti í eldheitu ástarsambandi 
við aðra konu og eignaðist 
með henni barn. Hann var 
metsöluhöfundur í Evrópu 
en yfirgaf meginlandið til að 
gerast bóndi í íslenskri sveit. 
Ný ævisaga hans er byggð á 
umfangsmikilli könnun heim
ilda og fjallar ítarlega um verk 
hans í ljósi stöðu hans sem 
danskíslensks höfundar og 
flókinna tengsla einkalífs og 
skáldverka. 
485 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332473

Líf
Keithrichards
Þýð.:elínGuðmundsdóttir
Sjálfsævisaga Keiths Richards, 
gítarleikara og aðallagahöf
undar frægustu rokkhljóm
sveitar heims, The Rolling 
Stones, hefur slegið hressi
lega í gegn og setið vikum 
saman í efsta sæti vinsælda
lista víða um lönd. Mögnuð 
bók, skrifuð af aðdáanverðri 
hreinskilni. „Algjör sprengja 
… Dáleiðandi.“ – Sunday 
Telegraph
552 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651901 Kilja

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

www.boksala.is



Eldhugar í 
lífi og starfi

B jörg Á r na dót t ir 
Sk r Á ði

Hjónin og prestarnir Bjarni Karlsson og Jóna Hrönn Bolladóttir eru lífsglaðir 

og ærslafullir húmoristar, eldheitt trúfólk sem fer ótroðnar slóðir. 

Hér segja þau í einlægni frá sjálfum sér, viðhorfum sínum, lífi og trú.
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Margit Sandemo
Lífsgleði
Margitsandemo
Þýð.:snjólaugBragadóttir
Langþráð ævisagan Lífsgleði 
fjallar um mjög svo viðburða
ríkt líf og höfundurinn segir 
sjálfur frá á líflegan hátt.

Maður kemst mjög nálægt 

konunni sem selt hefur einna 
flestar bækur norrænna höf
unda og fær að vita hvað 
hvatti hana helst til að skrifa 
svo margar stórkostlegar 
sögur.

Við fylgjum henni þarna 
í vegferð þar sem á hverju 
strái er reynsla, í senn hörð, 
fyndin, átakanleg eða spenn
andi.

Bókin er ríkulega mynd
skreytt.
272 bls.
Jentas
ISBN 9789979795759
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Með sumt á hreinu
Jakob Frímann Magnússon 
lítur um öxl
Þórunnerlu-Valdimarsdóttir
Hér kynnir rithöfundurinn 
Þórunn ErluValdimarsdóttir 
til sögunnar allt annan Jakob 
Frímann en fólk telur sig 
þekkja. Ljúfar stundir hjá afa 
og ömmu á Akureyri kvikna í 
einlægri frásögn, uppvöxtur

inn hjá „músíkölsku pari“ í 
Hlíðunum, árin í MH þar sem 
til varð skrýtin skólahljóm
sveit, sólskinsstundir í LA og 
London – konurnar í lífi hans, 
kvikmyndirnar, músíkin, sorg
ir og sigrar – og ráðgátur sem 
mótað hafa líf hans og sumar 
verið leystar en ekki allar.
387 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112286

Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í Sól í SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinniinni

Herdís Egilsdóttir er einstök 

kona; kennari, rithöfundur, 

brautryðjandi og mannvinur 

sem markað hefur spor í líf 

ótal ungmenna. 

Guðr ún Pétursdót t ir  og Ólaf ur Hanniba lsson færðu í  letur

Ljúfar sögur 
   úr lífsins skóla
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Hún var nýorðin 25 ára. 

Ég þrítugur. Við áttum 

tvær dætur. Tveggja og 

hálfs árs og fimm 

mánaða gamlar.

Þessa dagsstund 

breyttist líf okkar með 

óafturkallanlegum 

hætti. 
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Napóleon
Hermanlindquist
Þýð.:BorgþórKjærnested
Hrífandi lýsing á lífshlaupi 
valdamesta manns Evrópu 
sinnar tíðar. Á þriðja hundrað 
litmynda. Sjá hib.is
622 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662723
Leiðb.verð: 5.990 kr.

Ómunatíð
Saga um geðveiki
styrmirGunnarsson

Ómunatíð er saga Styrmis 
Gunnarssonar um sjúkdóms
baráttu eiginkonu hans og 
þau áhrif sem veikindin hafa 
haft á líf fjölskyldu þeirra 
í meira en fjóra áratugi. Í 
þeirri glímu hafa skipst á skin 
og skúrir, dimmir dagar og 
glaðar stundir en geðveikin 
hefur ævinlega verið nálæg. 
Styrmir fjallar einnig um ólíkar 
aðferðir í geðlækningum og 
afleiðingar veikindanna fyrir 
þá sem næst standa, ekki síst 
börn geðsjúks foreldris.
220 bls.
Veröld
ISBN 9789935440075
Leiðb.verð: 5.990 kr.

Sagan sem varð 
að segja
ÞorfinnurÓmarssonog
IngimarH.Ingimarsson
Arkitektinn sem söðlaði 
um við fall Berlínarmúrsins 
og haslaði sér völl í við
skiptum í St. Pétursborg. Við 
sögu koma heimskunnar 
persónur eins og Vladimír 

Pútín og borgarstjórinn í St. 
Pétursborg en líka dularfullir 
karakterar í austurþýska 
kommúnistaflokknum sem 
gátu opnað ýmsar óþekktar 
dyr – að ógleymdum kunn
um íslenskum útrásarvík
ingum. Skin og skúrir, sigrar 
og ósigrar, jafnt í einkalífi og 
starfi – ævintýrarík saga sem 
varð að segja. 
300 bls.
Veröld
ISBN 9789935440068
Leiðb.verð: 6.490 kr.

Sem friðelskandi 
heimsborgari
Sjálfsævisaga
sunMyungMoon
Þýð.:JennyJohansen
Þetta er saga bóndasonar 
frá NKóreu sem svaraði kalli 
Jesús 16 ára gamall. Upp alinn 
í nýlenduþjóð við þrúandi að
stæður, upplifði ofsóknir og 
pyntingar, sjö fangelsisvistir 
þar af 2.8 ár í nauðungavinnu, 
en fyrirgaf ávallt þeim sem 
ofsóttu hann. Spennandi og 
ótrúleg saga sem lætur engan 

mann ósnortinn. Bókin var 
metsölubók í Kóreu.
328 bls.
Heimsfriðarsamband 
fjölskyldna
ISBN 9789979720140

Sigurður dýralæknir
GunnarFinnsson
Í fyrra bindi af ævisögu 
Sigurðar dýralæknis segir af 
mönnum og málleysingjum 
sem urðu á vegi Sigurðar 
framan af ævinni. Einnig af 
ættföður Keldnamanna Guð
mundi ríka Brynjólfssyni sem 
átti 28 börn með 3 konum. 
Uppvexti á Sigurðarstöðum, 
Keldum, Selalæk og Hemlu. 
Námsárum á Skógum og í 
MA. Með slæðast svo sögur 
af skrýtnu fólki og skemmti
legu; kyndugum körlum og 
konum, prestum og kven
leysingjum, kvenna – og 
kvæðamönnum vítt og breitt 
um landið.
280 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789935435057
Leiðb.verð: 5.980 kr.



STÓRBROTIN ÆVISAGA ELDHUGA
Bjarni Þorsteinsson – Eldhugi við ysta haf er stórmerkileg og vönduð ævisaga um mann sem braust úr sárri fátækt 

til mennta. Hann réðst til preststarfa í litlu þorpi sem breyttist á skömmum tíma í síldarbæinn Siglufjörð og bjargaði 
þjóðlagaarfi Íslendinga frá því að falla í gleymskunnar dá. Hann var mikill athafnamaður og rómantíker

- margbrotinn maður sem kenndi til í stormum sinnar tíðar. 
Viðar Hreinsson skrifar þessa glæsilegu ævisögu séra Bjarna en Viðar var á sínum tíma tilnefndur til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna fyrir verk sitt um ævi Stephans G. Stephanssonar.

ÝM
ISLEGT ÁÐUR ÓBIRT EFNI

OG LJÓSM
YNDIR SEM

 EKKI HAFA

KOM
IÐ FYRIR ALM

ENNINGSSJÓNIR!

Byggir meðal 

annars á 

einkabréfum 

og minnisblöðum 

séra Bjarna.
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Skáldið og ástin
Halldór Laxness: Bréf til Ingu 
1927–1939
ritstj.:HalldórGuðmundsson
ogeinarlaxness
Bréf Halldórs Laxness til Ingi
bjargar Einarsdóttur veita 
ógleymanlega innsýn í sálar
líf skáldsins unga, óbilandi 
metnað hans, listræn við
horf, pólitík og hjartans mál. 
Halldór og Ingibjörg giftu sig 
1. maí 1930 og hjónabandið 
hélt í tíu ár. Skrifum þessum 
var ekki ætlað að birtast 
opinberlega en nú hafa sonur 
þeirra Ingu og Halldórs, Einar 
Laxness, og Halldór Guð
mundsson, sem ritað hefur 
ævisögu skáldsins, búið þau 
til útgáfu svo úr verður gull
falleg bók sem varpar nýju 
ljósi á Nóbelsskáldið. 
311 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112064

Skip mitt braut við 
Afríkuströnd
Örlagasaga Fjólu Steinsdóttur 
Mileris
GeorgDavíðMileris
Fjóla fæddist í torfbæ en 
eyddi mestum hluta ævinnar 
í Afríku. 17 ára gömul fylgdi 
hún Litháanum Vladimir til 
Bretlands og nokkru síðar til 
Afríku ásamt þremur börnum 
þeirra. Nú er söguhetjan 
komin heim og rifjar upp æv
intýralegt líf sitt. Sonarsonur 
hennar skráir söguna.
224 bls.
Salka
ISBN 9789935170149

Sólarmegin
Líf og störf Herdísar 
Egilsdóttur
GuðrúnPétursdóttirog
ÓlafurHannibalsson
Herdís Egilsdóttir er einstök 

kona; kennari, rithöfundur, 
brautryðjandi og mannvinur 
sem markað hefur spor í líf 
ótal barna og ungmenna. Hér 
rifjar hún upp sitthvað sem á 
dagana hefur drifið en ræðir 
þó mest um börnin sem hún 
hefur kennt og kynnst. Hún 
segir frá kennsluaðferðum 
sínum og heimspekinni 
bak við þær og rifjar upp 
skemmtilegar skólasögur 
sem ylja lesendum. Þetta er 
bók sem geislar af lífsgleði og 
jákvæðni. Þótt lífið hafi ekki 
alltaf verið Herdísi auðvelt 
hefur hún ævinlega haldið 
sig sólarmegin. 
204 bls.
FORLAGIð
IÐUNN
ISBN 9789979105138

Sómamenn og 
fleira fólk
minningarbrot og 
mannlýsingar

BragiKristjónsson
Vart hefur nokkur samtíma
maður kynnst fleira áhuga
verðu fólki en Bragi Kristjóns
son. Hér segir frá bóhemum 
og bófum, andans mönnum 
og athafnaskáldum, sóma
mönnum og fleira fólki. 
Þættir Braga varpa einstæðu 
ljósi á lífið á Íslandi frá því um 
miðja 20. öld og fram á okkar 
tíma. Hér er að finna úrval úr 
þáttum sem hann skrifaði 
ungur að árum í Vikuna um 
marga litríkustu Íslendinga 
þess tíma, Hér er líka úrval úr 
minningargreinum Braga, 
sem sannarlega eru glitrandri 
perlur, fullar af næmum 
mannskilningi og þeim ein
stæða húmor sem gert hefur 
Braga að einhverjum vinsæl
asta Íslendingi samtímans. 
Bókinni fylgir DVDdiskur 
með völdum atriðum úr Kilj
unni, en þar hefur Bragi slegið 
rækilega í gegn síðustu árin.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416711

Steina-Petra
ÞorgrímurÞráinsson
Petra Sveinsdóttir á Stöðvar
firði er fyrir löngu þekkt 
um víða veröld fyrir stærsta 
steinasafn í heimi í einkaeign. 
Hún byrjaði að safna steinum 
árið 1946 og opnaði húsið 
sitt og garðinn fyrir gestum 
og gangandi árið 1974 því 
allir vildur líta gersemarnar 
augum. Gestir safnsins 
skipta hundruðum þúsunda 
og margir lýsa staðnum 
sem himnaríki og Petru 
sem einum af hornsteinum 
þjóðarinnar. Í bókinni segir 



                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með augunum!“ugunum!“ugunum!“

Bréf Halldórs Laxness til Ingibjargar Einarsdóttur á Bréf Halldórs Laxness til Ingibjargar Einarsdóttur á Bréf Halldórs Laxness til Ingibjargar Einarsdóttur á Bréf Halldórs Laxness til Ingibjargar Einarsdóttur á Bréf Halldórs Laxness til Ingibjargar Einarsdóttur á Bréf Halldórs Laxness til Ingibjargar Einarsdóttur á 

Hjartans mál Hjartans mál Hjartans mál 
sk áldsinssk áldsinssk áldsins

Bréf Halldórs Laxness til Ingibjargar Einarsdóttur á Bréf Halldórs Laxness til Ingibjargar Einarsdóttur á Bréf Halldórs Laxness til Ingibjargar Einarsdóttur á 
árunum 1927–1939 veita ógleymanlega innsýn í sálarlíf skáldsins árunum 1927–1939 veita ógleymanlega innsýn í sálarlíf skáldsins árunum 1927–1939 veita ógleymanlega innsýn í sálarlíf skáldsins 

                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með augunum!“ugunum!“ugunum!“                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með a                                       sígarettunni minni með a
„Litla stúlka – þú getur kveikt í „Litla stúlka – þú getur kveikt í „Litla stúlka – þú getur kveikt í 

árunum 1927–1939 veita ógleymanlega innsýn í sálarlíf skáldsins árunum 1927–1939 veita ógleymanlega innsýn í sálarlíf skáldsins árunum 1927–1939 veita ógleymanlega innsýn í sálarlíf skáldsins 
unga, óbilandi metnað hans, listræn viðhorf og pólitíkunga, óbilandi metnað hans, listræn viðhorf og pólitíkunga, óbilandi metnað hans, listræn viðhorf og pólitík

Ei na r L a x n Ess og
H a L L dór gu ðmu n dsson

tók u sa m a n
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SteinaPetra frá sambandi 
sínu við náttúruna og ævi
skeiði. Bókina prýða um 200 
einstakar myndir af steinum.
132 bls.
Steinasafn Petru Sveinsdóttur
Dreifing: Þorgrímur Þráinsson
ISBN 9789979720195
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Trúmaður 
á tímamótum
Ævisaga Haralds Níelssonar
PéturPétursson
Saga Haralds Níelssonar er 
saga baráttumanns og eld
huga, saga efasemda og 
ósigra, en umfram allt áhrifa
mikill vitnisburður um sann
leiksleit manns sem varð að 
spyrja viðkvæmra og áleit
inna spurninga um hinstu rök 
mannlegrar tilveru. Sjá hib.is
363 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662945
Leiðb.verð: 5.990 kr.

Úr þagnarhyl
Ævisaga Vilborgar 
Dagbjartsdóttur
ÞorleifurHauksson
Vilborg Dagbjartsdóttir er 
listfengt ljóðskáld, barna
bókahöfundur, þýðandi, 
Rauðsokka, kommúnisti og 
herstöðvaandstæðingur og 
feikivinsæll barnakennari. 
Hún segir frá heimahög
unum á Vestdalseyri, dvöl 
hjá vandalausum á Norðfirði, 
frá náms og mótunarárum í 
Reykjavík, Edinborg og Kaup
mannahöfn og lífsbaráttu 
sinni og lífsförunautarins, 
Þorgeirs Þorgeirsonar. Hríf
andi bók sem er í senn ævi
lýsing og aldarspegill.

299 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332435

Þórður Þ. 
Grunnvíkingur
Rímnaskáld. Ævisaga
GuðlaugurGíslasonfrá
steinstúni
Magnús Hj. Magússon, 
Skáldið á Þröm, var náfrændi 
og besti vinur Þórðar Grunn
víkings. Þeirra örlög voru 
sláandi lík.
96 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430083
Leiðb.verð: 2.400 kr. Kilja

Öll þau klukknaköll. 
Síðara bindi
Frásagnir 24 prestkvenna
Umsj.:Guðrúnl.Ásgeirsdóttir
Aldrei hefur áður verið fjallað 
svo ítarlega um störf prest
frúnna vítt og breitt um land
ið og er þetta undirstöðuverk 
í þeim skilningi. 
208 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430052
Leiðb.verð: 4.980 kr.



Hispurslaus frásögn 

sem þú verður að lesa

Mikilvæg bók um nauðsyn þess að horfast í augu við hið liðna, Mikilvæg bók um nauðsyn þess að horfast í augu við hið liðna, Mikilvæg bók um nauðsyn þess að horfast í augu við hið liðna, 
hversu sárt og erfitt sem það kann að vera.hversu sárt og erfitt sem það kann að vera.hversu sárt og erfitt sem það kann að vera.hversu sárt og erfitt sem það kann að vera.hversu sárt og erfitt sem það kann að vera.hversu sárt og erfitt sem það kann að vera.

          
„... einlæg, heiðarleg 
               og lærdómsrík ...“
JÞÞ / DV

„Fólk hefur spurt mig hvers vegna ég segi frá. Það spyr af hverju ég  
sé að sverta minningu látins manns. Oft megi satt kyrrt liggja.  

Ég lít svo á að ég beri ábyrgð á því að uppgjör  
þessa máls fari fram og tel að það muni leiða til góðs.“
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64° Reykjavík Distillery: 
Desserts / Eftirréttir
snorriJónssonog
JudithOrlishausen
Líkjörarnir frá 64° Reykjavik 
Distillery hafa slegið hressi
lega í gegn á síðustu miss
erum. Uppgötvið nýja túlkun 
á íslenskum og alþjóðlegum 
eftirréttum þar sem líkjörar úr 
ferskum íslenskum krækiberj
um, rabarbara og bláberjum 
leika lykilhlutverk.

Tvítyngd útgáfa: þýsk, 
 íslensk.
44 bls.
Reykjavík distillery
ISBN 9789979720270
Leiðb.verð: 2.299 kr.

Bollakökur Rikku
FriðrikaHjördísGeirsdóttir
Myndir:GísliegillHrafnsson
Bollakökuæði hefur gengið 
yfir þjóðina að undanförnu 
og listakokkurinn Rikka á 
sinn þátt í því. Hún er snill
ingur í að baka gómsætar 
og gullfallegar bollakökur og 
hefur haldið fjölda vinsælla 
námskeiða. Í þessari bók má 
finna fjölbreyttar uppskriftir 
að girnilegum bollakökum 
sem henta við öll tækifæri. 
Spreyttu þig bara!
78 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221395

Einfaldara sushi
stevenPallet
Þýð.:rósaGuðbjartsdóttir
Í þessari aðgengilegu bók 
er kennt að útbúa sushi á 
einfaldan hátt. Bókin kemur 
í öskju með DVD kennsludisk 
í sushigerð, auk áhalda til 
sushigerðar. 
64 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426055

Eldum íslenskt með 
kokkalandsliðinu
Aðeins fimm hráefni í 
hverjum rétti
Meistarakokkar fyrr og nú 
opna „íslenska eldhúsið“ sitt 
og opinbera nokkur af sínum 
helstu leyndarmálum. Hvað 
elda þeir sjálfir heima hjá 
sér? Í hvern rétt þarf aðeins 
fimm hráefni sem gerir undir
búninginn sérlega einfaldan. 
Nú er eldhúsið ævintýraland 
– eldum íslenskt!
191 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416674

Desserts
Eftirréttir



Aðalréttir  og meðlæti

Aðalréttir  og meðlæti

Aðalréttir  og meðlæti

Aðalréttir  og meðlæti

Ómissandi í aðdraganda jólanna!
 Aðalréttir, eftirréttir, forréttir og sósur. 
Og svo auðvitað allt jólagóðgætið! 

Na N Na 
RögN va lda R dót tiR

Sígildar uppskriftir og 
spennandi nýjungar
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Góður matur – gott líf
í takt í við árstíðirnar
IngaelsaBergþórsdóttirog
GísliegillHrafnsson
Í þessari einstöku bók sýna 
hjónin Inga og Gísli Egill 
hvernig fjölskyldan öll getur 
notið þess besta sem lífið 
hefur að bjóða með því að 
þiggja gjafir náttúrunnar: 
rækta, tína, veiða, verka 
og nýta, elda og framreiða 
hollan og góðan mat árið um 
kring. Þetta er miklu meira 
en matreiðslubók – því girni
legum uppskriftum fylgja 
einnig leiðbeiningar um 
öflun og meðhöndlun á árs
tíðabundnu íslensku hráefni. 
Hér er sagt frá brauðbakstri, 
söltun, reykingu, ostagerð, 
pylsugerð, meðferð villi
bráðar og tínslu villtra jurta 
en einnig ræktun og garða
gróðri. Bókin er prýdd fjölda 
stórglæsilegra litmynda.
250 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221418

Grillað
Einfalt – gott – girnilegt. 
Bestu BBQ uppskriftirnar
VölundursnærVölundarson,
sigurðurGíslasonog
stefánIngisvansson
Myndir:GunnarKonráðsson
Hér töfra þrír meistarkokkar 
fram einfalda, góða og girni
lega rétti úr öllu mögulegu; 
fiskur, kjöt, pítsa, ávextir, 
grænmeti o.fl. Að auki er 
kafli með ljúffengum krydd
blöndum, sósum, drykkjum 
og eftirréttum.
138 bls.
Salka
ISBN 9789935418777 Kilja

HaPP HaPP húrra
UnnurGuðrúnPálsdóttirog
ernasverrisdóttir
Í HaPPeldhúsinu eru græn
meti, ávextir, hnetur og fræ í 
öndvegi. Litatónar ávaxta og 
grænmetis bera með sér lífs
gleði og orku og með hæfi
legu magni af hreinu kjöti 
og fiski verður til dásamlegur 
matur. Í bókinni eru fjöl
margar uppskriftir af hollum 
réttum, skreyttum fallegum 
ljósmyndum. Þetta er bók 
sem getur bætt heilsu þína 
og veitt þér gleði og ánægju 
í eldhúsinu. Njóttu og gefðu 
þér tíma til að elda og skapa. 
Þú færð það margfalt til baka.
Bókafélagið
ISBN 9789935426154

Heilsudrykkir
AuðurIngibjörgKonráðsdóttir
Í þessari fallegu bók er fjöldi 
uppskrifta að einföldum, 
hollum og umfram allt 
ljúffengum drykkjum. Höf
undurinn, Auður Ingibjörg 
Konráðsdóttir, hefur getið sér 
gott orð sem heilsukokkur 
en hún heldur úti vefsíðunni 
heilsukokkurinn.is. 
80 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426062
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Einstaklega glæsileg og eiguleg 
bók eftir hjónin Gísla Egil Hrafnsson 

Allt í EInnI Bók

- uppskriftir 

- brauðbakstur

- ostagerð

- reyking

- pylsugerð

- villibráð
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Heimsréttir Rikku
FriðrikaHjördísGeirsdóttir
Myndir:GísliegillHrafnsson
Sjónvarpskokkurinn Rikka 
leggur upp í sælkeraleiðang
ur í eldhúsinu og ferðast um 
átta lönd. Hún gefur einfaldar 
og girnilegar uppskriftir að 
frægum og frábærum réttum 
sem einkenna matargerð 
hvers lands um sig, kemur 
með eigin tilbrigði við suma 
réttina og gefur góð ráð sem 
nýtast í matargerðinni.
93 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221524

Hollt nesti heiman að
MargrétGylfadóttir,
sigurrósPálsdóttirog
sigurveigKáradóttir
Myndir:Gunnarsverrisson
Hér eru um 70 uppskriftir að 
nesti, hver annarri ljúffengari 
og hollari. Einnig fylgja fróð
leiksmolar svo nestisgerðin 
verður skemmtileg og lær
dómsrík, ekki síst ef börnin 
eru höfð með í ráðum.
120 bls.
Salka
ISBN 9789935170026 Kilja

Ísbókin
JónBrynjarBirgisson
Loksins er komin út íslensk 
ísbók. Í bókinni er að finna 
tugi uppskrifta að ljúffengum 
ís ásamt fjölbreyttum fróðleik 
um sögu íssins, framleiðslu, 
íssmökkun, hráefni og margt 
fleira. Meðal uppskrifta má 
nefna mangósjerbet, skyrís 
með rabarbara, frosinn 
súkkulaðibúðing, möndluís 
með dökku súkkulaði, eggja
púnsís, sykursnauðan ís og 
auðvitað vanilluís. Leiðbein
ingarnar í bókinni miðast við 
að hægt sé að gera ísinn með 
eða án ísvélar.
96 bls.
Útseta ehf.
ISBN 9789979709695
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Jólamatur Nönnu
Nannarögnvaldardóttir
Myndir:GísliegillHrafnsson
Viltu halda hefðbundin jól, 
ódýr jól, góðærisjól, frönsk 
jól eða hollustujól? Hér 
segir Nanna frá fjölda ólíkra 
hátíðamálsverða og gefur 
uppskriftir að aðalréttum, 
meðlæti og sósum, forréttum 
og eftirréttum, auk ýmiss 
konar jólagóðgætis. Viltu 
þrautreyndar uppskriftir að 
hefðbundnum jólamat, ný
stárlegar útfærslur á gamal
kunnum réttum eða eitthvað 
alveg nýtt og spennandi? Þú 
finnur það allt í þessari bók, 
sem prýdd er fjölda glæsi
legra ljósmynda sem vekja 
sanna jólastemningu.
199 bls.
FORLAGIð
IÐUNN
ISBN 9789979105114

Jólakortin 
færðu í

Ég ætla að spara í ár!tlt r ra !sÉÉg ætla að spara í ár!
®®

Jólakortin
færðu í



sogurutgafa.is

Aðeins fimm hráefni í hverjum rétti

 Nú er eldhúsið ævintýraland - eldum íslenskt!

KOKKALANDSLIÐIÐ OPNAR „ÍSLENSKA ELDHÚSIÐ“ SITT
OG OPINBERAR NOKKUR AF SÍNUM HELSTU LEYNDARMÁLUM.

HVAÐ ELDA ÞAU SJÁLF HEIMA HJÁ SÉR?

Eldum íslenskt með kokkalandsliðinu
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Matmenn
FríðasophíaBöðvarsdóttir
Bók fyrir þá sem eru að byrja 
að elda og vilja læra meira.

Konur eru klárari að elda 
heldur en karlar – ekki satt? 
Það er því áríðandi að karlar 
bæti sitt ráð! Allir vilja bjarga 
sér og flestir þrá að geta 
boðið vinum í mat. Hvort sem 
við erum ungir eða gamlir, 
búum einir, erum nýbyrj
aðir að búa eða erum einir 
á ný – við þurfum að borða. 
Allir erum við matmenn! Bók 
þessi er hugsuð fyrir þá sem 
eru að byrja að elda – en vilja 
læra svolítið meira. Er bókin 
byggð á námskeiði sem höf
undurinn hefur kennt við 
Kvöldskóla Kópavogs síðustu 
15 árin og hefur verið mjög 
vinsælt. Matmenn allir – sam
einumst!

Eldri bækur Fríðu Sophíu 
(Bakað í brauðvél og Bakað
úr spelti) fengu frábæra um
fjöllun í DV (Nauðsynleg 
bók á öll heimili) og Frétta
blaðinu (Stórmerkileg bók), 
einnig í Politiken í Danmörku 
og Kvinner og Klær í Noregi. 
Fríða var tilnefnd til Alheims

verðlauna (Gourmand World 
Cookbook Award) fyrir báðar 
bækurnar.
140 bls.
Tindur
ISBN 9789979653714
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Matur sem yngir og 
eflir
96 ofurhollar uppskriftir
ÞorbjörgHafsteinsdóttir
Vegleg matreiðslubók með 
ljúffengum og ofurhollum 
mat í anda bókarinnar 10 
árum yngri á 10 vikum. Frá
bær viðbót sem kitlar bragð
laukana og styður við lífsstíl 
gegn ótímabærri öldrun.
218 bls.
Salka
ISBN 9789935418654

Stóra bókin um 
villibráð
ÚlfarFinnbjörnsson
Myndir:KarlPetersson
Myndskr.:JónBaldurHlíðberg
Þessi glæsilega bók er al
fræðirit um nýtingu villi
bráðar, full af fróðleik, og 
ómótstæðilegum sælkera
uppskriftum. Úlfar fjallar um 
meðhöndlun bráðarinnar og 
hvernig má nýta hráefnið 
sem best, búa til kæfur, 
pylsur, súpur, soð og sósur 
auk matreiðslu bestu bitana.
312 bls.
Salka
ISBN 9789935170033

Sultur allt árið
sigurveigKáradóttir
Myndir:Gunnarsverrisson
Áður fyrr einskorðaðist 
sultugerð við haustið, bláber 
og rabarbara. Nú er hægt 
að sulta allan ársins hring. Í 
pottum Sigurveigar ræður 
fjölbreytni ríkjum; bananar, 
gulrætur, sítrónur, gojiber – 
svo dæmi séu tekin. 
83 bls.
Salka
ISBN 9789935170040 Kilja

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

www.boksala.is



Fyrir  
bragð-
laukana
Tvær spennandi  
uppskriftabækur  
eftir listakokkinn  
rikku

Fáðu innblástur að ómótstæðilegum bollakökum  
og fjölbreyttum réttum frá ýmsum löndum og sláðu  
í gegn í eldhúsinu!
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„að skilja undraljós“
Greinar um Þórberg Þórðar-
son, verk hans og hugðarefni
ritstj.:Bergljótsoffía
KristjánsdóttirogHjaltisnær
Ægisson
Greinarnar eiga flestar rætur 
í fyrirlestrum frá árinu 2008 
þegar þess var minnst, bæði 
í Háskóla Íslands og á Þór
bergssetri, að 120 ár voru 
liðin frá fæðingu Þórbergs, 
en hann er í hópi fremstu rit
höfunda Íslendinga. Í safninu 
gefst lesendum meðal annars 
kostur á að lesa um ættir hans 
og frændgarð; skipti hans 
við útgerðarmann og prest; 
handrit og skáldverk svo 

ekki sé minnst á esperantó
áhuga og tengsl við erlendar 
framúrstefnuhreyfingar.
255 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979548799
Leiðb.verð: 3.900 kr. Kilja

„Í hverri bók er 
mannsandi“
Handritasyrpur – bókmenn-
ing, þekking og sjálfsmynd 
karla og kvenna á 18. öld
GuðrúnIngólfsdóttir
Bókin fjallar um handrit frá 18. 
öld með fjölþættu efni, hand
ritasyrpur. Litið er á skrifarana 
sem höfunda syrpnanna – 

ytra útlits (t.d. skreytinga), 
niðurskipanar texta og 
efnisvals. Meginviðfangsefni 
verksins er bókmenning Ís
lendinga á umbrotatímum í 
sögu þjóðarinnar. Ein helsta 
niðurstaða þess er sú að 
þekkingarleit alþýðukarla og 
kvenna hafi verið skipulegri 
en talið hefur verið. Þó að 
þau væru ekki skólagengin 
nutu þau góðs af almanaks
hefðinni, en segja má að 
hún hafi snemma orðið hluti 
af menntunar¬prógrammi 
al¬þýðukarla og kvenna. Þar 
eð ein syrpan sem fjallað er 
um í bókinni er hönnuð af 
konu er í viðaukum fjallað um 
handritamenningu kvenna 
og leitast við að varpa ljósi 
á þátt þeirra í bókmenningu 
Íslendinga.
384 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549307
Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

10 árum yngri á 10 
vikum
ÞorbjörgHafsteinsdóttir
Þýð.:FríðaGarðarsdóttirog
NannaGunnarsdóttir
Þorbjörg hefur rannsakað 
nútímalífsstíl árum saman 
og komist að niðurstöðu um 
hvers konar matur, vítamín 
og bætiefni viðhalda best 
æsku og lífsþrótti. Hér leiðir 
hún lesendur í gegnum 10 
vikna ferli sem eflir lífskraft
inn. 
223 bls.
Salka
ISBN 9789935418692

Jólaspilin
færðu í

Ég ætla að spara í ár!É lal ía !a pgÉg ætla að spara í ár!
®®
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færðu í



Bókin þar sem
Haraldur Sigurðsson
eld�allafræðingur
lýsir ævintýralegu
lífshlaupi

N

S

sasv

nanv

ELDFJALLASAFN STYKKISHÓLMI
Vulkan ehf. | vulkan@simnet.is | 862 8551 

S

sasv

Bókin er einstök heimild um uppeldi, 
sköpun og þróun jarðvísindamanns, 
sem hefur unnið brautryðjendastörf á 
rannsóknum á eld�öllum víðs vegar 
um heiminn. 
 Hér �allar Haraldur á hispurs- 
lausan hátt um spennandi og oft lífs- 
hættuleg rannsóknaverkefni, um 
ástir, sigra, áföll og margt annað sem 
hefur gerst á nær fimmtíu ára ferli.
 Hann greinir frá leiðöngrum 
sínum í Indónesíu, Ítalíu, Haítí, Vestur 
Indíum, Grikklandi, Afríku og víðar.

 Brennandi áhugi hans á leyndar- 
dómum jarðar kviknar á æsku- 
stöðvunum á Snæfellsnesi og leiðir af 
sér ævilangt ferðalag um flest 
stórvirkustu eld�öll heims, þar til 
hann lokar hringnum með stofnun 
Eld�allasafns í Stykkishólmi.
 Eftir atburðaríkan feril hefur 
Haraldur frá mörgu að segja. 

P.B.B. Fréttatíminn

„trúverðug persónu– og þroskasaga, spennandi leiðangur 
um �arlægar slóðir við háskalegustu eldstöðvar heims og 
fróðlegt inngangsrit um þróunarsögu rannsókna í jarð- 
fræði á nær hálfrar aldar tíma.“



182

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

1001 gamansaga
Helgiseljan
Helgi Seljan fyrrverandi 
alþingismaður er hnyttinn 
maður og húmoristi. Hann 
hefur um árabil komið fram 
á fjölda skemmtana og 
farið með gamanmál. Hér er 
þúsund og ein saga úr safni 
hans! Bók sem léttir lund. Má 
lesa í skömmtum daglega en 
einnig alla í heild – með bros 
á vör.
249 bls.
Bókaútgáfan Æskan
ISBN 9789979767893
Leiðb.verð: 3.000 kr. Kilja

1001 þjóðleið
JónasKristjánsson
Jónas Kristjánsson fyrrver
andi ritstjóri hefur áratugum 
saman skrásett þjóðleiðir á 
Íslandi og afraksturinn birtist 
í þessari einstöku bók. Yfir 
1.000 göngu og reiðleiðum 
er lýst og þær sýndar á vönd
uðum kortum. Þessi útgáfa er 

viðburður í íslenskri bókaút
gáfu. Bókinni fylgir stafrænn 
diskur sem gerir kleift að 
hlaða leiðunum inn í GPS
tæki.
400 bls.
Sögur útgáfa
ISBN 9789935416568

Aðgát skal höfð í 
nærveru sálar
solveigláraGuðmundsdóttir
Solveig Lára hefur unnið við 
sálgæslu í yfir aldarfjórðung 
og hjálpað fólki að ná tökum 
á tilverunni. Hér fjallar hún 
um hvert æviskeið fyrir sig, 
allt frá bernsku til elliára og 
bendir á hvernig vinna má úr 
erfiðum aðstæðum og öðlast 
hugarró og betri líðan.
144 bls.
Salka
ISBN 9789935418784 Kilja

Aðgát skal höfð í 
nærveru sálar
solveigláraGuðmundsdóttir
Í bókinni fjallar höfundur um 
hvert æviskeið fyrir sig, allt 
frá bernsku til elliára og hikar 
ekki við að taka á viðkvæm
um málum, svo sem einelti, 
heimilisofbeldi, mismunandi 
kynhneigð, breytingaskeiði, 
áföllum og depurð, en bendir 
á hvernig vinna má úr erf
iðum aðstæðum, byggja upp 
sjálfstraust og öðlast hugarró.

Höfundur les. Bókin er á 3 
CD diskum.
H 229 mín.
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417381
Leiðb.verð: 2.990 kr.

Af ást til heimsins
ritstj.:sigríðurÞorgeirsdóttir
Hannah Arendt (1906–1975) 
var einn merkasti stjórn
málaheimspekingur 20. 

aldar og hér birtist í fyrsta 
sinn á íslensku úrval ritgerða 
eftir hana. Umfjöllun hennar 
um samfélagið miðaði að því 
að greina vanda stjórnmála, 
sem hafa verið ofurseld valdi 
fjármálaheimsins og skortir 
aðhald frá borgurum sem 
lifa í neyslusamfélagi og eru 
sinnulausir um stjórnmál. 
Henni sjálfri var umhugað um 
að heimspeki væri ekki bara 
ást á visku, heldur einnig ást 
á heiminum. Greinunum sem 
hér birtast er ætlað að gefa 
innsýn í nokkur helstu við
fangsefni hennar. Þær fjalla 
um samband heimspeki 
og stjórnmála, alræði, illsku 
mannsins og mannréttindi. Í 
inngangi fjallar Sigríður Þor
geirsdóttir, prófessor, um 
ævi hennar og verk og tengir 
stjórnmálaheimspeki hennar 
við lýðræðisumræðu samtím
ans og kröfuna um að virða 
vistfræðilegar forsendur lífs 
mannkynsins á jörðinni.
251 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979548805
Leiðb.verð: 3.900 kr. Kilja

Af fornum lögum og 
sögum
Fjórar ritgerðir um 
forníslenska sögu
sveinbjörnrafnsson
Safn áður óbirtra ritgerða um 
íslenska miðaldasögu. Í fyrri 
hluta er fjallað um elstu ís
lensku lögin, Grágás og Járn
síðu. Í síðari hluta bókarinnar 
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er fjallað um forna sagnarit
un. Loks er texti Grænlend
inga þáttar greindur, tímatal 
hans, laganotkun og mælsku
fræðilegur stíll.
187 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549147
Leiðb.verð: 4.490 kr. Kilja

Allra besta gjöfin
Jimstovall
Þýð.:GuðrúnG.Bergmann
Þessi metsölubók fjallar um 
hvernig uppgötva má tilgang 
lífsins með því að endur
meta gildi sín og samskipti 
við aðra. Hér er hún í lestri 
Kristjáns Franklíns Magnús 
leikara. 
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417558

Alltaf er Farmall 
fremstur
BjarniGuðmundsson
Bjarni Guðmundsson á 
Hvanneyri vakti óskipta 
athygli með bók sinni um 
Ferguson dráttarvélina sem 
kom út árið 2009. Bjarni held
ur áfram að ausa af brunni 

þekkingar sinnar og reynslu 
í afar áhugaverðri bók, fullri 
af fróðleik, skemmti legum 
sögum og einstöku myndefni 
víðs vegar að af land inu.

Í þessari bók segir Bjarni 
sög ur af þessum vinsælu 
vélum á sinn einstaka hátt, 
auk þess sem fjórtán þekktir 
einstaklingar rifja upp minn
ingar sín ar um Farmal og 
fleiri búvélar frá IHC. 
216 bls.
Uppheimar
ISBN 9789935432209

Almanak Háskóla 
Íslands 2012
ritstj.:Þorsteinnsæmundsson
ogGunnlaugurBjörnsson
Auk dagatals flytur almanak
ið margvíslegar upplýsingar, 
s.s. um sjávarföll og gang 
himintungla. Lýst er helstu 
fyrirbærum á himni, sem frá 
Íslandi sjást. Birt eru stjörnu
kort, kort sem sýnir áttavita
stefnur á Íslandi og kort sem 
sýnir tímabelti heimsins. Þar 
er að finna yfirlit um hnetti 
himingeimsins, mælieiningar, 
veðurfar, stærð og mann
fjölda allra sjálfstæðra ríkja 
og tímann í höfuðborgum 
þeirra. Loks eru upplýsingar 
um helstu merkisdaga fjögur 
ár fram í tímann.
96 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549277
Leiðb.verð: 1.690 kr. Kilja

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

Með þjóðinni
á Þingvöllum

Þingvellir eru áfram þögulir í hógværð sinni á 
mörkum byggðar og öræfa og geyma sögu 
þjóðarinnar, mestu sigra hennar, dýpstu 
niðurlæginguna, stærstu gleðistundirnar. 
Þangað leita skáld til að yrkja og mála og 
vísindamenn til að sannreyna furður veraldar. 
Þangað er þjóðinni og þjóðum öllum boðið að 
koma, hallast að dökkum hamraveggjum, 
spegla sig í lygnum hyljum, teyga að sér ilman 
lyngsins, næra og styrkja sál og líkama, 
sameinast náttúru og sögu.

Úr formála Sigrúnar Helgadóttur, sem hlaut 
Fræðiritaverðlaun Hagþenkis árið 2009 fyrir 
Jökulsárgljúfur, fyrstu bókina í ritröðinni 
Friðlýst svæði á Íslandi.

Alhliða ferðahandbók sem jafnframt rekur 
sögu Þingvalla, ríkulega myndskreytt. 
Gönguleiðakort fylgir.

Saga – náttúra – útivist
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Almanak Hins íslenska 
þjóðvinafélags 2012
HeimirÞorleifsson,Þorsteinn
sæmundssonogGunnlaugur
Björnsson
Almanak Þjóðvinafélagsins 
er aðgengileg handbók um 
íslensk málefni. Í almanakinu 
sjálfu er m.a. að finna dagatal 
með upplýsingum um gang 
himintungla, messur kirkju
ársins, sjávarföll, hnattstöðu 
Íslands o. fl. Í Árbók Íslands 
er fróðleikur um árferði, 
atvinnuvegi, stjórnmál, úrslit 
Íslandsmóta, náttúruhamfar
ir, slys, mannalát, verklegar 
framkvæmdir, vísitölur, verð
lag o. s. frv.

Fjöldi mynda er í ritinu.
208 bls.
Hið íslenska þjóðvinafélag
Dreifing: Sögufélag
ISSN 16702247
Leiðb.verð: 1.950 kr. Kilja

Andvari 2011
Nýr flokkur, LIII, 136. ár
ritstj.:Gunnarstefánsson
Tvö hefti koma út af Andvara 
á árinu. Í hinu fyrra skrifa níu 
fræðimenn um ýmsa þætti 
sem varða ævi og verk Jóns 
Sigurðssonar forseta í tilefni 
af 200 ára afmæli hans. Aðal
grein í seinna hefti er ævi
ágrip Jakobs Benediktssonar 
orðabókarritstjóra eftir Guð
rúnu Kvaran. Jakob var einn 
helsti fræðimaður þjóðarinn
ar í hugvísindum á sinni tíð. 
Auk orðabókarstarfa vann 
hann að rannsóknum fornra 
rita, fjallaði meðal annars 
um verk Arngríms lærða og 
gaf út Landnámu. – Í öðrum 
greinum heftisins er auk 
annars fjallað um Snöruna 
eftir Jakobínu Sigurðardóttur, 
íslenskar þýðingar á sögum 
Hemingways og Annie, eigin
konu Jóns Leifs tónskálds.
160 bls.
Hið íslenska þjóðvinafélag
Dreifing: Sögufélag
ISSN 02583771
Leiðb.verð: 1.950 kr. Kilja

Anna Rósa grasa-
læknir og íslenskar 
lækningajurtir
Annarósaróbertsdóttir
Í þessari ítarlegu og vönduðu 
bók fléttast saman vísindi og 
aldagömul þekking á 85 ís
lenskum lækningajurtum. 
Hér birtist í fyrsta sinn á 
prenti samantekt yfir vísinda
rannsóknir á þessum jurtum. 
Fjallað er um sögu þeirra, 
notkun og tínslu, greint frá 
aðferðum við vinnslu og 
gefnar uppskriftir. Bókin 
er einstakt uppflettirit fyrir 
unnendur íslenskrar náttúru, 
prýdd fjölda glæsilegra ljós
mynda.
295 bls.
Anna Rósa grasalæknir ehf
ISBN 9789979709992
Leiðb.verð: 5.999 kr.

Á afskekktum stað
ArnþórGunnarsson
Bráðskemmtileg bók sem 
byggir á viðtölum við sex 
AusturSkaftfellinga: hjónin 
Álfheiði Magnúsdóttur og 
Gísla Arason, feðgana Sigurð 
Bjarnason og Einar Rúnar Sig
urðsson, Þorvald Þorgeirsson 
og Ingibjörgu Zophonías
dóttur. Sannkallað ferðalag í 
tíma og rúmi.
222 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789979797975
Leiðb.verð: 3.500 kr. Kilja

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

www.boksala.is



Í stórvirkinu Vísindin er greint frá öllum helstu vísindauppgötvunum mannkyns og sýnt 
hvernig hugmyndirnar, uppfinningarnar og fólkið á bak við þær hafa breytt heiminum.  

Frá uppfinningu hjólsins til lausna á loftslagsvanda á 21. öld.
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n ý  b ó k  í  g e y s i V i n s æ l l i  r i t r ö ð

 rúmlega 500  
síður í  

stóru broti
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Á réttri hillu
Leiðin til meiri hamingju í lífi 
og starfi
ÁrelíaeydísGuðmundsdóttir
Ertu að fást við það sem 
hentar þinni manngerð og 
nýta hæfileika þína til fulls? 
Ertu að leita að nýjum starfs
vettvangi? Aðgengileg og 
áhugaverð bók um það 
hvernig hægt er að rýna í 
sjálfan sig og finna hvar hæfi
leikarnir liggja. 
208 bls.
Veröld
ISBN 9789979789895
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Ákall til mannkyns.
Sjálfbærni, lýðheilsa, 
bætt lofslag
Tvær skýrslur samdar af 
Alþjóðanefnd um framtíð 
matvæla og landbúnaðar
Vandanashiva
Þýð.:JóhannPállJóhannsson
Einn höfunda, Vandana Shiva, 
hélt fyrirlestur í Reykjavík s.l. 
haust og hlaut gríðarlega 
athygli. Önnur skýrslan fjallar 
um framtíð matvæla en hin 
um loftslagsbreytingar og 
matvælaöryggi. 
118 bls.
Salka
ISBN 9789935170057 Kilja

Árstíðirnar í garðinum
Handhægur leiðarvísir fyrir 
ræktendur
VilmundurKipHansen
Myndir:PállJökullPétursson
Bókin er fimmta bókin í 
bókaflokknum Við ræktum 
og skiptist hún í fjóra megin
kafla, vor, sumar, haust og 
vetur. Höfundur fjallar um 
verkin sem tengjast árstíð
unum og leitast er við að 
gera bókina aðgengilega 
öllum sem dreymir um að 
rækta garðinn sinn. Í bókinni 
er fjallað um fjölda plantna, 
sumarblóm, haustlauka, 
grænmeti, laukjurtir, fjölda 
kryddtegunda, sígræn og 
lauffellandi tré og runna auk 
úrvals ávaxtatrjáa og berja
runna.
224 bls.
Sumarhúsið og garðurinn ehf
ISBN 9789979978466
Leiðb.verð: 4.500 kr.

Ásfjall
PéturThomsen
Bókin var gefin út í tengslum 
við samnefnda sýningu í 
Myndasal Þjóðminjasafns 
 Íslands 16.6. – 9.10. 2011.

Ljósmyndir Péturs sýna 
hverfið Ásfjall í Hafnarfirði 
eftir að framkvæmdir stöðv
uðust þar við efnahagshrunið 
2008. Pétur hlaut styrk frá 
Þjóðminjasafninu til að vinna 
verkefnið.

Í bókinni eru myndirnar af 
sýningunni auk greinar eftir 
Sigrúnu Sigurðardóttur um 
ljósmyndun Péturs Thomsen. 
Margrét Hallgrímsdóttir þjóð
minjavörður ritar formála.
120 bls.
Þjóðminjasafn Íslands
ISBN 9789979790327
Leiðb.verð: 3.990 kr.
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Ást, heilsa og uppeldi 
stjörnumerkjanna
GunnlaugurGuðmundsson
Hér fjallar Gunnlaugur 
stjörnuspekingur á spenn
andi hátt um ástina, heilsuna 
og uppeldið. Hvernig eiga 
stjörnumerkin saman – karl 
og kona – foreldrar og börn? 
Hvernig er best að hátta sam
skiptunum? Hvað einkennir 
Hrútinn? Hvernig á hann við 
Sporðdreka eða Bogmann? 
Og Vogin, passar hún við 
Steingeitina? Hér er líka fjallað 
um líkamann – tengsl heils
unnar og stjörnumerkjanna. 
Hér getur þú fengið persónu
lýsingu á barninu þínu og ráð
leggingar um uppeldi þess. 
Töflur aftast í bókinni vísa á 
fimm kafla um barnið þitt.
360 bls.
Útkall ehf.
ISBN 9789979995760
Leiðb.verð: 6.990 kr.

Bankastræti núll
einarMárGuðmundsson
Hér fjallar Einar Már um ofur
vald fjármálaheimsins, um 
eldfjöll, banka og byltingar, 
skýrslu rannsóknarnefndar 
Alþingis, gamanleikara og 
kökubakstur, fátækt og rík
dæmi, réttlæti og óréttlæti, og 
setur þetta allt fram í sönnum 
sögum þar sem veruleikinn 
slær öllum skáldskap við. Beitt 
og bráðskemmtileg bók eftir 
einn okkar flinkustu penna.

185 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332084 Kilja

Barnanuddbókin
– frá fæðingu til fimmtán ára 
aldurs
ÞórgunnaÞórarinsdóttir
Hér er foreldrum og systk
inum sýnt á myndrænan hátt 
hvernig á að nudda börn frá 
fæðingu til fimmtán ára ald
urs – ungbörn, leikskóla og 
grunnskólabörn. Nudd gerir 
líf barnanna okkar betra. Öll 
börn hafa gagn af huggun
inni og notalegheitunum 
sem nuddið veitir og losna 
við spennu. Ef barnið þitt er 
með magaverk, eyrnaverk, 
vaxtarverki eða hefur tognað 
í íþróttum, finnur þú góð ráð 
í þessari bók. Við kynnumst 
svæða og þrýstinuddi, hó
mópatíu, blómadropum og 
ilmolíum. 
112 bls.
Útkall ehf.
ISBN 9789979995784
Leiðb.verð: 3.490 kr.

100 ára saga 
Íslandsmótsins 

í knattspyrnu
Sigmundur Ó. Steinarsson

Tvö bindi, 

896 blaðsíður

„Bókin hefur veitt mér mikla ánægju. Hún hefur að geyma 
 margar skemmtilegar sögur, viðtöl, myndir og rifjar upp gamlar 

góðar minningar um þróun íþrótta á Íslandi.“  
Sigríður Sigurðardóttir, íþróttamaður ársins 1964. 

„Það er sómi að verkinu.“ 
Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttatímanum. 

„Þessi bók er afrek í heimildavinnu, hún er ótrúlega 
 yfirgripsmikil, frágangur frábær og lesning stórskemmtileg.“  

Árni Matthíasson, Morgunblaðinu. 

„Sigmundur hefur unnið algjört afrek í vinnslu bókarinnar, sem 
hefur að geyma hafsjó af fróðleik um knattspyrnuna á Íslandi.“  

Ríkharður Jónsson, knattspyrnukappi.  

„Þessi bók er ótrúleg. Það má finna grípandi frásagnir 
á nær hverri síðu.“ 

Guðjón Guðmundsson, Stöð 2.

Fyrra 

bindi

  Fyrra bindi

  100 ára saga

      Íslandsmótsins í knattspyrnu
Sigmundur Ó. Steinarsson
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Sigmundur Ó. Steinarsson

Höfundur bókarinnar, Sigmundur Ólafur, hóf störf sem íþróttafréttamaður 1971 og varð íþróttaritstjóri Dag-

blaðsins Tímans 1972–1980 ásamt því að sjá um sérverkefni fyrir blaðið. Hann var umsjónarmaður íþrótta-

frétta Dagblaðsins Vísis 1980–1981, umsjónarmaður íþróttafrétta DV 1981–1985, blaðamaður innlendra frétta 

DV 1986, ritstjóri blaðsins Reykjaness hálft árið 1987, í leyfi frá DV, og hóf aftur störf sem umsjónarmaður 

íþrótta hjá DV í júlí 1987. Sigmundur hóf störf sem íþróttafréttamaður hjá Morgunblaðinu 1. nóvember 1987 

og varð fréttastjóri íþrótta 8. október 1998. Hann lét af störfum hjá Morgunblaðinu 22. maí 2008 og hóf þá 

efnisöflun og ritun á 100 ára sögu Íslandsmótsins í knattspyrnu og landsleikjasögu Íslands.

100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu hefur að geyma 

mikinn fróðleik. Leitast er við að lýsa umhverfinu hverju sinni. 

Dregin eru fram spennandi augnablik knattspyrnunnar; vin-

sælustu íþróttagreinar Íslands og heims. Fyrra bindið segir frá 

byrjun knattspyrnunnar á Íslandi, fram að fyrsta Íslandsmótinu 

sem fór fram, 1912 og síðan er sagan rakin í máli, myndum og 

grafík til 1965. Seinna bindið hefst á keppninni 1966 og lýkur á 

hundraðasta mótinu 2011.

Bækurnar hafa að geyma hafsjó af fróðleik, frásagnir af 

skemmtilegum atburðum innan og utan vallar og margar 

myndir. Mikil menningarverðmæti eru dregin fram, sem voru 

jafnvel á leið til glötunar.

Rifjuð eru upp söguleg atvik og sagt frá ógleymanlegum leikj-

um. Leikmenn og þjálfarar segja frá eftirminnilegum atvikum, 

segja frá samherjum sínum og mótherjum, ásamt því að lýsa 

andrúmsloftinu innan og utan vallar hverju sinni. Fjölmargar 

upplýsingar koma fram, sem hafa ekki komið fram áður.  

Fjölmargar myndir eru í bókinni, sem hafa aldrei áður birst 

opinberlega. Myndir eru af nær öllum meistaraliðunum sem 

koma við sögu. Hver mynd í bókinni á sér sögu – þær sögur eru 

sagðar. Knattspyrnumenn á árum áður unnu einnig frækileg 

íþrótta afrek í öðrum íþróttagreinum. Sagt er frá þeim afrekum. 

Skagamaðurinn Ríkharður Jónsson sagði, þegar hann vildi gera 

út um leikina: „Strákar, upp með fjörið!“

Glæsileg bók sem hefur að geyma eftirminnilega sögu um skemmtilegasta leikfang heims – 

knöttinn! Knattspyrnan er skemmtilegasti leikurinn í víðri veröld. Glæsileiki góðrar knattspyrnu 

og hin mikla fjölbreytni hennar gera leikinn að vinsælustu dægrastyttingu fjöldans.
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100 ára saga

      Íslandsmótsins í knattspyrnuára saga

      Íslandsmótsins í knattspyrnuára saga
Sigmundur Ó. Steinarsson

Glæsileg bók sem hefur að geyma eftirminnilega sögu um skemmtilegasta leikfang heims – 

knöttinn! Knattspyrnan er skemmtilegasti leikurinn í víðri 

og hin mikla fjölbreytni hennar gera leikinn að vinsælustu dægrasty
      Íslandsmótsins í knattspyrnu

Sigmundur Ó. Steinarsson

Glæsileg bók sem hefur að geyma eftirminnilega sögu um skemmtilegasta leikfang heims – 

knöttinn! Knattspyrnan er skemmtilegasti leikurinn í víðri veröld. Glæsileiki góðrar knattspyrnu 

og hin mikla fjölbreytni hennar gera leikinn að vinsælustu dægrastyttingu fjöldans.

Síðara 
bindi

  Síðara bindi  100 ára saga
      Íslandsmótsins í knattspyrnu

Sigmundur Ó. Steinarsson
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Sigmundur Ó. Steinarsson
Höfundur bókarinnar, Sigmundur Ólafur, er reyndasti íþróttafréttamaður landsins. Hann hóf störf sem íþrótta-

fréttamaður 1971, jafnframt því að sjá um sérverkefni hjá þeim fjölmiðlum sem hann starfaði hjá. Sigmundur varð 

íþróttaritstjóri Dagblaðsins Tímans 1972–1980 – var einnig ritstjóri Sport-blaðsins 1977 og 1978, umsjóna maður íþrótta-

frétta Dagblaðsins Vísis 1980–1981, umsjónarmaður íþróttafrétta DV 1981–1985, blaðamaður innlendra frétta DV 1986, 

ritstjórni blaðsins Reykjaness í Keflavík hálft árið 1987, í leyfi frá DV, og hóf aftur störf sem umsjónarmaður íþrótta hjá 

DV í júlí 1987. Sigmundur hóf störf sem íþróttafréttamaður hjá Morgunblaðinu 1. nóvmember 1987 og varð fréttastjóri 

8. október 1998 til 22. maí 2008, er hann hóf efnisöflun og ritun á 100 ára sögu Íslandsmótsins í knattspyrnu. Þetta er 

tíunda bókin sem Sigmundur hefur skrifað.

100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu hefur að geyma mik-

inn fróðleik. Leitast er við að lýsa umhverfinu hverju sinni og 

dregin eru fram spennandi augnablik knattspyrnunnar.

Fyrra bindið segir frá byrjun knattspyrnunnar á Íslandi, fram að 

fyrsta Íslandsmótinu, 1912, og síðan er sagan rakin í máli, mynd-

um og grafík til 1965. Ómetanlegar frásagnir eru um upphafsárin.

Síðara bindið hefst á Íslandsmótinu 1966 og lýkur á hundruðasta 

mótinu 2011. Tefldu meistararnir 1971 fram ólöglegum leik-

manni í úrslitaleik á Laugardalsvellinum? 

Leikmenn og þjálfarar segja frá eftirminnilegum atvikum, frá 

samherjum sínum og mótherjum, innan sem utan leikvallar.

Fjölmargar upplýsingar koma fram, sem hafa ekki komið fram 

áður. Allir markaskorarar síðustu 64 ára eru nefndir í bókunum.

Margar myndir eru í bókunum, sem hafa aldrei áður birst.

Glæsileg bók sem hefur að geyma eftirminnilega sögu.

Myndir eru af öllum meistaraliðum Íslands 1966–2011, frásagnir af skemmtilegum

og sögulegum atburðum innan sem utan vallar. Leikmenn og þjálfarar segja frá.
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Rúnar Kristinsson, þjálfari 
 Íslandsmeistara KR 2011 og 

 Þorvaldur Örlygsson, þjálfari 
Fram – liðanna sem tóku þátt í 

fyrsta Íslandsmótinu 1912, ræða 
um þróun mála á 100. Íslands-

mótinu, leggja mat á stöðu 
 íslenskrar knattspyrnu og segja 

sitt álit á liðunum 12 sem tóku 
þátt í Íslandsmeistarabaráttunni.

Rúnar og Þorvaldur standa þar 
sem Melavöllurinn var, með 
Þjóðminjasafn Íslands í baksýn.

Á Melavellinum
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Barnið og uppvaxtar-
árin með hómópatíu
GuðnýÓskDiðriksdóttirog
AnnaBirnaragnarsdóttir
Hér er önnur sjálfshjálpar
bókin í ritröð htveir ehf um 
hómópatíu á íslensku fyrir 
almenning. Í beinu framhaldi 
af Meðganga og fæðing með 
hómópatíu kemur Barnið og 
uppvaxtarárin með hómópa
tíu. Í þessari bók er tekið 
á rúmlega þrjátíu atriðum 
sem upp geta komið á fyrstu 
árunum og hvernig má á 
auðveldan hátt takast á við 
einkenni þeirra heima við. Í 
seinni hluta bókarinnar eru 
aðgengilegar samanburðar
töflur sem auðvelda val á 
milli remedía eftir þeim ein
kennum sem eiga við í hverju 
tilfelli fyrir sig. www.htveir.is
150 bls.
Hugarflug ehf.
Dreifing: Htveir hómópatíu
bækur ehf
ISBN 9789935902016 Kilja

Betri næring – betra líf
KolbrúnBjörnsdóttir
Áhugaverð og aðgengileg 

bók eftir Kolbrúnu Björns
dóttur grasalækni um melt
ingarkerfið, hvernig það 
virkar og hvernig hægt er 
að koma starfsemi þess í lag 
til frambúðar. Bókinni fylgja 
uppskriftir að spennandi 
réttum úr smiðju Kolbrúnar 
og Sólveigar Eiríksdóttur 
(Sollu á Gló).
200 bls.
Veröld
ISBN 9789979789802
Leiðb.verð: 4.490 kr.

Candida sveppasýking
HallgrímurÞ.Magnússonog
GuðrúnG.Bergmann
Hér er fjallað á einfaldan 
hátt um einkenni candida 
sveppasýkingar, hvaða skaða 
hún geti valdið og hvernig 
hægt sé að losna við hana 
og öðlast góða heilsu á ný. 
Bókin kom fyrst út 1995 en 
er nú aukin og endurskoðuð.
129 bls.
Salka
ISBN 9789935418630 Kilja

Detox
14 leiðir til að hreinsa 
líkamann
HelenFoster
Þýð.:ÞórhildurÓlafsdóttir
Líkaminn á að hreinsa sig 
sjálfur af öllum eiturefnum 
og það þarf engin tól eða 
töfralyf til þess – en við 
getum auðveldað honum 
verkið og styrkt varnir hans 
með heilbrigðara líferni, réttu 
mataræði og æfingum. Hér er 
lýst fjórtán öfgalausum leið
um sem hjálpa líkamanum 
að takast á við það sem við 
leggjum á hann.
128 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221173 ób

Hola, lovers
eða Lífsstíls- og 
megrunarbók 
Tískubloggsins
eða Hvernig á að 
þóknast karlmönnum 
og vera betri en aðrar 
konur
HildurKnútsdóttir

Lífstíls og megrunarbókin er 
byggð á Tískublogginu, vin
sælasta bloggi á Vesturhveli 
jarðar. Útgáfa hennar er mikil 
tíðindi fyrir allar komandi 
kynslóðir íslenskra kvenna. 
Í bókinni er fjallað um útlit, 
hegðun, hugsun, framkomu 
og kynlíf, auk þess sem í 
henni má finna ítarlegan 
kafla um gæludýrafóður og 
greiningu á kvikmyndinni 
Alien vs. Predator sem kom 
út árið 1993. Höfundur er h, 
kyndilberi megrunar og fegr
unar á Íslandi.
100 bls.
Ókeibæ
ISBN 9789935901934

Eitt samfélag fyrir alla
Saga Öryrkjabandalags 
Íslands1961–2011
FriðrikG.Olgeirsson
Í bókinni er rakin hálfrar 
aldar baráttusaga ÖBÍ í máli 
og myndum. Allar aðstæður 
öryrkja voru slæmar framan 
af síðustu öld og það var ekki 
fyrr en eftir að fyrstu félög 
þeirra voru stofnuð að kjörin 
fóru að batna. Árið 1961 
sameinuðust sex félög undir 
merki Öryrkjabandalagsins 
og nú eru aðildarfélögin 
orðin 33. Saga bandalags
ins er samofin þeim miklu 
breytingum sem orðið hafa 
á kjörum fatlaðra og auknum 
möguleikum þeirra til þátt
töku í samfélaginu. Sann
kölluð baráttusaga.
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400 bls.
Öryrkjabandalag Íslands
ISBN 9789979720201
Leiðb.verð: 4.900 kr.

Ekkert nýtt, nema 
veröldin
Bréfaskipti Gríms Thomsens 
og Brynjólfs Péturssonar
samant.:AðalgeirKristjánsson
ogHjaltisnærÆgisson
Skáldið Grímur Thomsen var 
á stöðugum ferðalögum á 
fimmta áratug nítjándu aldar. 
Hann bjó um skeið í París, 
London og Brussel, heimsótti 
söguslóðir Napóleonsstríð
anna, fylgdist grannt með 
leikhúslífi og bókmenntum, 
sótti veislur með helstu fyrir
mennum samtímans og tók 
virkan þátt í dönskum stjórn
málum með greinaskrifum 
sínum. Hér birtast bréfaskipti 
hans og Fjölnismannsins 

Brynjólfs Péturssonar, en í 
þeim má finna ferðalýsingar, 
bókmenntarýni, leikhús
dóma, lifandi umræðu um 
þjóðmál og hressandi slúður 
um samlanda þeirra í Kaup
mannahöfn.
170 bls.
Sögufélag
ISBN 9789979990246
Leiðb.verð: 3.800 kr. Kilja

Eldgos 1913–2011
AriTraustiGuðmundsson
Myndritstj.:ragnarTh.
sigurðsson
Þessi glæsilega bók geymir 
ljósmyndir af öllum eld
gosum 20. aldar og fyrstu 
gosum þeirrar 21. Bókin lýsir 
stórkostlegu sjónarspili elds
umbrota á einstæðan hátt. 
Fróðlegir textar Ara Trausta 
Guðmundssonar setja mynd
irnar í samhengi en hann 

semur einnig fróðlegt yfirlit 
um sögu og eðli eldsum
brota og landmótunar á Ís
landi. Ragnar Th. Sigurðsson 
annaðist myndaritstjórn 
og leitaði í smiðju margra 
fremstu myndasmiða þjóðar
innar á þessu sviði.
336 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221463

Engan þarf að öfunda
BarbaraDemick
Mögnuð verðlaunabók, 
sem farið hefur sigurför um 
heiminn, um daglegt líf al
mennings í NorðurKóreu, 
lokaðasta landi heims.
336 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651710 Kilja

Ég drepst þar sem mér 
sýnist
GíslirúnarJónsson
Þessi bók er fágætt safn 2.000 
upplýsandi og drepskemmti
legra sagna úr sviðsljósinu. Í 
þessari kaldhæðnislega inn
bundnu en dagsönnu revíu 
stígur Gísli Rúnar Jónsson 
dramatískan darraðardans 
í óformlegu en taktvissu 
hliðarspori við leiklistarsög
una, við undirleik kostulega 
ónákvæmrar en alþjóðlegrar 
ritstjórnar Grínara hring
sviðsins.

Öldum saman hefur 
sviðsljósið verið uppspretta 
óþrjótandi söguburðar og 
má þá einu gilda hvort við 
sögu komu leikstjórinn og 
leikhússtjórinn sem reyndu 
að bíta nefið hvor af öðrum, 
gagnrýnandinn sem kom að 
konunni sinni uppi í rúmi 
með ballettdansaranum 
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eða leikskáldið sem gekk í 
skrokk á leikaranum fyrir að 
fara afturábak með textann; 
hvort það var upphlaup í 
áhorfendasal vegna þess að 
áhorfandi á öðrum bekk ældi 
yfir alla á fyrsta bekk, leik
myndin hrundi ofan á aldraða 
leikkonu sem var að flytja 
dauðaatriði Ásu í Pétri Gaut 
eða rafmagnið fór með þeim 
afleiðingum að hluti Þjóðleik
húskórsins gekk rakleitt ofan 
í hljómsveitargryfjuna; öll 
kræsilegustu atvik sem um 
getur við leikupptroðslur í ís
lensku sviðsljósi er að finna í 
þessari bók og gera hana að 
fágætri lesningu sem allir, 
óvígðir sem innvígðir, geta 
notið til afþreyingar milli at
riða og á flótta frá sínu eigin 
hvundagslega leikriti.
400 bls.
Tindur
ISBN 9789979653615
Leiðb.verð: 7.890 kr.

Family Nursing in 
Action
ritstj.:erlaKolbrún
svavarsdóttirogHelga
Jónsdóttir
Fjölskyldur um víða veröld 
glíma við ýmis heilsufarsleg 
vandamál, misflókin og ólík 
að uppruna en slík vandamál 
geta haft mikil áhrif á þær 
fjölskyldur er málið varðar. 

Þetta undirstrikar þörfina á 
að setja sjónarhorn fjölskyld
unnar í brennidepil hvað 
varðar nútíma heilbrigðis
þjónustu. Í þessari bók er 
nýjasta þekking innan fjöl
skylduhjúkrunar í alþjóðlegu 
samhengi lýst, sem gerir bók
ina að ómetanlegri.406 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979548812
Leiðb.verð: 5.900 kr. Kilja

Fágætar plöntur á 
Snæfjallaströnd
HörðurKristinsson
Þýð.:IanWatson
Eftir að byggð lagðist af á 
Snæfjallaströnd hefur gróður 
tekið við sér og þar vaxa 
margar fágætar plöntur eins 
og Þúsundablaðarósin. Hörð
ur Kristinsson grasafræðingur 
hefur tekið saman þetta 
yfirlit yfir fágætar plöntur á 
Snæfjallaströnd með ágripi á 
ensku. 

16 bls.
Snjáfjallasetur
ISBN 9789979971467

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Ferlið og dygðin 
HLJÓÐBÓK
laozi
Uppl.:Hjaltirögnvaldsson
Kjarnmikil forn kínversk lífs
speki sem orðið hefur mörg
um kær. Sjá hib.is
H 120 mín.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662808
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Félagsfræðiveislan
Magnúseinarsson
Þessi kennslubók er ætluð 
nemendum í félagsfræði á 
framhaldsskólastigi. Hún 
hentar einnig nemendum á 
fyrsta ári í háskóla svo og hin

um almenna lesanda. Grund
vallarhugtök félagsfræðinnar 
eru skýrð og meginsjónar
horn hennar kynnt. Þá er sér
staklega fjallað um afbrot, 
menntun, fjölmiðla og heilsu 
og veikindi í ljósi sjónarhorna 
og kenninga félagsfræðinnar. 
Námsmarkmið og samantekt 
fylgja hverjum kafla. Hér er 
dregin upp mynd af félags
fræðinni og viðfangsefnum 
hennar með nýstárlegum og 
skipulögðum hætti.
344 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672760 Kilja

FISKUR! fyrir lífið
stephenlundinogHarryPaul
JohnChristensen
Þýð.:sigríðurÁ.Ásgrímsdóttir
Milljónir manna hafa not
fært sér hugmyndafræði 
bókarinnar FISKUR! til að 
auka vinnugleði og bæta 
starfsárangur. FISKUR! fyrir 
lífið beinir sjónum að einka
lífinu og hvernig okkur getur 
liðið betur með því að ræða 
málin af einlægni. 
151 bls.
Salka
ISBN 9789935418524 Kilja



Þessi glæsilega bók geymir ljósmyndir af öllum  
eldgosum tuttugustu aldar og fyrstu gosum  

þeirrar tuttugustu og fyrstu

Umbrot Íslands

Ari Trausti Guðmundsson skrifar fræðandi texta um gossögu Íslands  
og Ragnar Th. Sigurðsson annast myndaritstjórn

EEEYJAFJALLAJÖKULLYJAFJALLAJÖKULLYJAFJALLAJÖKULL 223223223ELDGOS 1913–2011    ELDGOS 1913–2011    ELDGOS 1913–2011    ELDGOS 1913–2011    ELDGOS 1913–2011    ELDGOS 1913–2011    222222222

Undir miðnætti Undir miðnætti Undir miðnætti 

20. mars, hófst 20. mars, hófst 20. mars, hófst 

hraungos úr stuttri hraungos úr stuttri hraungos úr stuttri 

sprungu norðantil sprungu norðantil sprungu norðantil 

á Fimmvörðuhálsi. Í á Fimmvörðuhálsi. Í á Fimmvörðuhálsi. Í 

upphafi mátti greina upphafi mátti greina upphafi mátti greina upphafi mátti greina upphafi mátti greina upphafi mátti greina 

kvikustróka úr a.m.k. kvikustróka úr a.m.k. kvikustróka úr a.m.k. 

sjö gosopum en sjö gosopum en sjö gosopum en 

fljótlega fækkaði þeim fljótlega fækkaði þeim fljótlega fækkaði þeim 

í fjögur og loks tvö. í fjögur og loks tvö. í fjögur og loks tvö. 

Við meginstrókana Við meginstrókana Við meginstrókana 

hlóðst upp rúmlega hlóðst upp rúmlega hlóðst upp rúmlega 

80 metra hár gjall- og 80 metra hár gjall- og 80 metra hár gjall- og 

klepragígur. Hann klepragígur. Hann klepragígur. Hann 

hlaut nafnið Magni hlaut nafnið Magni hlaut nafnið Magni 

en hæsti gígurinn á en hæsti gígurinn á en hæsti gígurinn á 

hliðarsprungu sem hliðarsprungu sem hliðarsprungu sem 

opnaðist rúmum opnaðist rúmum opnaðist rúmum 

tveimur vikum seinna tveimur vikum seinna tveimur vikum seinna 

kallast Móði.kallast Móði.kallast Móði.

. Sigurð. Sigurð. SigurðSSOSSOSSOn)n)n)

ELDGOS 1913–2011    ELDGOS 1913–2011    ELDGOS 1913–2011    250250250

Þessi upprunalega svarthvíta mynd Sigurgeirs Jónassonar Þessi upprunalega svarthvíta mynd Sigurgeirs Jónassonar Þessi upprunalega svarthvíta mynd Sigurgeirs Jónassonar Þessi upprunalega svarthvíta mynd Sigurgeirs Jónassonar Þessi upprunalega svarthvíta mynd Sigurgeirs Jónassonar Þessi upprunalega svarthvíta mynd Sigurgeirs Jónassonar Þessi upprunalega svarthvíta mynd Sigurgeirs Jónassonar Þessi upprunalega svarthvíta mynd Sigurgeirs Jónassonar Þessi upprunalega svarthvíta mynd Sigurgeirs Jónassonar 

úr Heimaey hefur birst um heim allan. Ólíkar rafhleðslur úr Heimaey hefur birst um heim allan. Ólíkar rafhleðslur úr Heimaey hefur birst um heim allan. Ólíkar rafhleðslur úr Heimaey hefur birst um heim allan. Ólíkar rafhleðslur úr Heimaey hefur birst um heim allan. Ólíkar rafhleðslur úr Heimaey hefur birst um heim allan. Ólíkar rafhleðslur úr Heimaey hefur birst um heim allan. Ólíkar rafhleðslur úr Heimaey hefur birst um heim allan. Ólíkar rafhleðslur úr Heimaey hefur birst um heim allan. Ólíkar rafhleðslur 

(jákvæðar/neikvæðar) skiljast að í uppstreymi gosstróks (jákvæðar/neikvæðar) skiljast að í uppstreymi gosstróks (jákvæðar/neikvæðar) skiljast að í uppstreymi gosstróks (jákvæðar/neikvæðar) skiljast að í uppstreymi gosstróks (jákvæðar/neikvæðar) skiljast að í uppstreymi gosstróks (jákvæðar/neikvæðar) skiljast að í uppstreymi gosstróks (jákvæðar/neikvæðar) skiljast að í uppstreymi gosstróks (jákvæðar/neikvæðar) skiljast að í uppstreymi gosstróks (jákvæðar/neikvæðar) skiljast að í uppstreymi gosstróks 

Sursteyjargossins þann 1. desember og eldingum lýstur milli Sursteyjargossins þann 1. desember og eldingum lýstur milli Sursteyjargossins þann 1. desember og eldingum lýstur milli Sursteyjargossins þann 1. desember og eldingum lýstur milli Sursteyjargossins þann 1. desember og eldingum lýstur milli Sursteyjargossins þann 1. desember og eldingum lýstur milli Sursteyjargossins þann 1. desember og eldingum lýstur milli Sursteyjargossins þann 1. desember og eldingum lýstur milli Sursteyjargossins þann 1. desember og eldingum lýstur milli 

staða. Þrumur duna og sýnin verður tröllsleg í meira lagi. staða. Þrumur duna og sýnin verður tröllsleg í meira lagi. staða. Þrumur duna og sýnin verður tröllsleg í meira lagi. staða. Þrumur duna og sýnin verður tröllsleg í meira lagi. staða. Þrumur duna og sýnin verður tröllsleg í meira lagi. staða. Þrumur duna og sýnin verður tröllsleg í meira lagi. staða. Þrumur duna og sýnin verður tröllsleg í meira lagi. staða. Þrumur duna og sýnin verður tröllsleg í meira lagi. staða. Þrumur duna og sýnin verður tröllsleg í meira lagi. 

Svipuð atburðarás þekkist úr Kötlugosum og gosum í Svipuð atburðarás þekkist úr Kötlugosum og gosum í Svipuð atburðarás þekkist úr Kötlugosum og gosum í Svipuð atburðarás þekkist úr Kötlugosum og gosum í Svipuð atburðarás þekkist úr Kötlugosum og gosum í Svipuð atburðarás þekkist úr Kötlugosum og gosum í Svipuð atburðarás þekkist úr Kötlugosum og gosum í Svipuð atburðarás þekkist úr Kötlugosum og gosum í Svipuð atburðarás þekkist úr Kötlugosum og gosum í 

Franskir blaðamenn urðu fyrstir til að lenda báti á Surtseyjar-Franskir blaðamenn urðu fyrstir til að lenda báti á Surtseyjar-Franskir blaðamenn urðu fyrstir til að lenda báti á Surtseyjar-Franskir blaðamenn urðu fyrstir til að lenda báti á Surtseyjar-Franskir blaðamenn urðu fyrstir til að lenda báti á Surtseyjar-Franskir blaðamenn urðu fyrstir til að lenda báti á Surtseyjar-Franskir blaðamenn urðu fyrstir til að lenda báti á Surtseyjar-Franskir blaðamenn urðu fyrstir til að lenda báti á Surtseyjar-Franskir blaðamenn urðu fyrstir til að lenda báti á Surtseyjar-

strönd 6. desember 1963, viku á undan sjö Vestmannaeyingum. strönd 6. desember 1963, viku á undan sjö Vestmannaeyingum. strönd 6. desember 1963, viku á undan sjö Vestmannaeyingum. strönd 6. desember 1963, viku á undan sjö Vestmannaeyingum. strönd 6. desember 1963, viku á undan sjö Vestmannaeyingum. strönd 6. desember 1963, viku á undan sjö Vestmannaeyingum. strönd 6. desember 1963, viku á undan sjö Vestmannaeyingum. strönd 6. desember 1963, viku á undan sjö Vestmannaeyingum. strönd 6. desember 1963, viku á undan sjö Vestmannaeyingum. 

Þann 16. desember komu þar jarðfræðingarnir Sigurður Þann 16. desember komu þar jarðfræðingarnir Sigurður Þann 16. desember komu þar jarðfræðingarnir Sigurður Þann 16. desember komu þar jarðfræðingarnir Sigurður Þann 16. desember komu þar jarðfræðingarnir Sigurður Þann 16. desember komu þar jarðfræðingarnir Sigurður Þann 16. desember komu þar jarðfræðingarnir Sigurður Þann 16. desember komu þar jarðfræðingarnir Sigurður Þann 16. desember komu þar jarðfræðingarnir Sigurður 

Þórarinsson og Guðmundur Sigvaldason og gátu safnað Þórarinsson og Guðmundur Sigvaldason og gátu safnað Þórarinsson og Guðmundur Sigvaldason og gátu safnað Þórarinsson og Guðmundur Sigvaldason og gátu safnað Þórarinsson og Guðmundur Sigvaldason og gátu safnað Þórarinsson og Guðmundur Sigvaldason og gátu safnað Þórarinsson og Guðmundur Sigvaldason og gátu safnað Þórarinsson og Guðmundur Sigvaldason og gátu safnað Þórarinsson og Guðmundur Sigvaldason og gátu safnað 

sýnum til að staðfesta að gosefnin væru úr ólivínbasalti. sýnum til að staðfesta að gosefnin væru úr ólivínbasalti. sýnum til að staðfesta að gosefnin væru úr ólivínbasalti. sýnum til að staðfesta að gosefnin væru úr ólivínbasalti. sýnum til að staðfesta að gosefnin væru úr ólivínbasalti. sýnum til að staðfesta að gosefnin væru úr ólivínbasalti. sýnum til að staðfesta að gosefnin væru úr ólivínbasalti. sýnum til að staðfesta að gosefnin væru úr ólivínbasalti. sýnum til að staðfesta að gosefnin væru úr ólivínbasalti. 

Gúmmíbátaferðir úr varðskipum eða fiskibátum urðu margar Gúmmíbátaferðir úr varðskipum eða fiskibátum urðu margar Gúmmíbátaferðir úr varðskipum eða fiskibátum urðu margar Gúmmíbátaferðir úr varðskipum eða fiskibátum urðu margar Gúmmíbátaferðir úr varðskipum eða fiskibátum urðu margar Gúmmíbátaferðir úr varðskipum eða fiskibátum urðu margar Gúmmíbátaferðir úr varðskipum eða fiskibátum urðu margar Gúmmíbátaferðir úr varðskipum eða fiskibátum urðu margar Gúmmíbátaferðir úr varðskipum eða fiskibátum urðu margar 

eins og þessi fremur auðvelda reisa í apríl 1964. eins og þessi fremur auðvelda reisa í apríl 1964. eins og þessi fremur auðvelda reisa í apríl 1964. eins og þessi fremur auðvelda reisa í apríl 1964. eins og þessi fremur auðvelda reisa í apríl 1964. eins og þessi fremur auðvelda reisa í apríl 1964. eins og þessi fremur auðvelda reisa í apríl 1964. eins og þessi fremur auðvelda reisa í apríl 1964. eins og þessi fremur auðvelda reisa í apríl 1964. 

Ný og 
Uppfærð 
útgáfa

Bókin lýsir stórkostlegu  
sjónarspili eldsumbrota  

á einstæðan hátt
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Fiskurinn í okkur
Ferðasaga mannslíkamans 
í þrjú þúsund og fimm 
hundruð milljónir ára
Neilshubin
Þýð.:Guðmundur
Guðmundsson
Hvers vegna lítum við út eins 
og raun ber vitni? Af hverju 
fáum við hiksta? Höfundur 
skyggnist milljónir ára aftur í 
sögu alls lífs og skýrir hvernig 
nýjar uppgötvanir og aðferðir 
náttúruvísindanna bregða 
birtu á skyldleika manna 
við gerólíkar lífverur, eins 
og bakteríur, sæfífla, orma, 
flugur, fiska og marglyttur. 
Vísindaskrif fyrir almenning 
eins og þau gerast best. Hríf
andi og upplýsandi frásögn 
með fjölda skýringarmynda, 
aðgengileg og sögð af ómót
stæðilegum eldmóði.
208 bls.

Ormstunga
ISBN 9789979631040
Leiðb.verð: 3.490 kr. Kilja

Fjölbreyttar leiðir í 
námsmati
Að meta það sem við viljum 
að nemendur læri
ernaIngibjörgPálsdóttir
Um er að ræða handbók 
ætluð skólastjórum, kenn
urum og öðrum sem áhuga 
hafa á fjölbreytni í náms
mati. Fjallað er um lykilþætti 
námsmats sem felst einkum í 
því að íhuga tilgang matsins 
og ákveða hvað eigi að meta, 
hvaða matsaðferð henti best, 
hvernig best sé að miðla upp
lýsingum og til hverra.
213 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672692 Kilja

Fjör og manndómur
VilhjálmurHjálmarsson
Hér er fjallað um nítján 
gönguleiðir sem liggja um 
háfjallaskörð milli Mjóa
fjarðar og nágrannabyggðar
laganna og hrakninga þar 
– sem ekki enduðu allir vel. 
Þá er brugðið upp myndum 
af tilgreindum fjölskyldum 
og einstaklingum. Beinist 
athygli sögumanns mjög að 
hlutskipti kvenna og lýkur 
bókinni á æviþætti konu sem 
ekki mátti sín mikils, en lifði 
langa ævi og dó á tíræðisaldri 
– án þess að hafa í eitt einasta 
skipti leitað til læknis, utan 
augnlæknis einu sinni.
252 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789935435002
Leiðb.verð: 5.480 kr.

Flickmylife
Vefsetrið FLICKMYLIFE dregur 
fram það fyndna, fáránlega 
og oft það vandræðalega 
úr daglegu amstri íslensks 
mannlífs, menningar, stjórn
mála og samskipta á 21. 
öldinni. Hér er komið viða
mikið samsafn af því helsta 
af síðunni ásamt nýjum gull
molum. Bók sem fær mann 
til að skella upp úr aftur og 
aftur!
196 bls.
Ókeibæ – Forlagið
ISBN 9789935439024 ób



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

193

Fórnarlambakúltúrinn
Hvernig pólitískur rétttrún-
aður grefur undan frjáls-
lyndishefð lýðræðisríkja
DavidG.Green
Þýð.:elínGuðmundsdóttir
Stórfróðleg bók um ógnvæn
lega þróun í frjálslyndum lýð
ræðisríkjum þar sem „fórnar
lömb“ njóta forréttinda.
130 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651703 Kilja

Frík, nördar og 
aspergersheilkenni
Vegvísir um gelgjuskeiðið fyrir 
unglinga, foreldra og fagfólk
lukeJackson
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Þessi einstaka bók var skrifuð 
af þrettán ára strák með 
aspergersheilkenni. Í bókinni 
talar hann til annarra krakka 
sem greindir hafa verið á 

einhverfurófinu en einnig 
foreldra þeirra, kennara og 
fagfólks. Boðskapur hans 
er einfaldur: Aspergersheil
kennið er gjöf og það er kúl 
að vera öðruvísi. Bókin sló 
eftirminnilega í gegn og 
hlaut TES/NASENverðlaunin 
sem eru veitt framúrskarandi 
bókum um börn með sér
þarfir.
223 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221296 ób

Funny Tales
From daily life in the 
Westfjords of Iceland
GísliHjartarson
Upplagt að senda vinum og 
vandamönnum erlendis!
112 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430007
Leiðb.verð: 2.400 kr. Kilja

Táknin 
   í málinu

Tákn í ritmáli og myndmáli eru mörg  

og margslungin. Hér er gerð grein fyrir 

merkingu, sögu og ólíkum birtingarmyndum 

mörg hundruð tákna. 

E f T i r  S ö l v a  S v E i n S S o n

mörg hundruð tákna. mörg hundruð tákna. 

E f T i r  S ö l v a  S v

www.forlagid.is

 fjöldi 
skýringar- 

mynda

EigulEg bók  
fyrir almEnning
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Grettir sterki
ÖrnólfurThorsson
Myndir:HalldórPétursson
Í þessari fallegu bók eru 16 
brot úr Grettis sögu Ásmund
arsonar og jafnmargar teikn
ingar Halldórs Péturssonar. 
Myndirnar sýna atburði úr lífi 
Grettis og hafa ekki áður birst 
á bók. Í ítarlegum inngangi 
veltir Örnólfur Thorsson fyrir 
sér byggingu sögunnar og 
stöðu hennar meðal Íslend
ingasagna. Þessi greinargóði 
formáli ásamt hinum glæsi
legu myndum gera bókina 
einkar áhugaverða fyrir þá 
sem ekki þekkja efnið fyrir
fram en vilja kynnast spenn
andi heimi íslenskra forn
bókmennta. Texti bókarinnar 
er á 3 tungumálum: íslensku, 
ensku og þýsku. Tilvalin gjöf 
til vina erlendis.
73 bls.
Ormstunga
ISBN 9789979630531
Leiðb.verð: 2.390 kr.

Guðvelkomnir góðir 
vinir! Útskorin íslensk 
horn
liljaÁrnadóttir

ritstj.:Bryndíssverrisdóttir
Sýningarrit gefið út í 
tengslum við samnefnda sýn
ingu í Bogasal 12.2. – 31.12. 
2011.

Í bókinni er grein um 
hornin á sýningunni eftir 
Lilju Árnadóttur fagstjóra 
munadeildar, sem jafnframt 
var höfundur sýningarinnar.

Margrét Hallgrímsdóttir 
þjóðminjavörður ritar for
mála.

Texti á íslensku og ensku.
64 bls.
Þjóðminjasafn Íslands
ISBN 9789979790303
Leiðb.verð: 1.900 kr. Kilja

Hamingjulönd
Landafræði lukkunnar
ericWeiner
Þýð.:JóhannAxelAndersen
Hvað gerir þjóð hamingju
sama? Eru hugmyndir þjóða 
um hamingjuna ekki hinar 
sömu? Eftir að hafa ferðast 
um ólánsömustu lönd jarðar 
ákvað fyrrum fréttaritari að 
heimsækja hamingjurík
ustu löndin og kanna hvað 
gerði þau svona lukkuleg. 
Hann finnur sambandið 
milli peninga og hamingju 
og kemst að því að of mikil 
hugsun getur verið varasöm. 
Í Himalajafjöllum uppgötvar 
hann verga þjóðarhamingju. 
Hann stundar hugleiðslu í 
Bangalore, heimsækir nektar
dansstaði í Bangkok, borðar 

hákarl og drekkur sig næst
um rænulausan í Reykjavík.
329 bls.
Ormstunga
ISBN 9789979631057
Leiðb.verð: 3.790 kr. Kilja

Handbók um íslensku
ritstj.:JóhannesB.
sigtryggsson
Ítarlegt uppsláttar og yfir
litsrit um íslenskt mál fyrir 
alla sem fást við skriftir í 
störfum sínum, námi eða 
tómstundum. Hér eru hag
nýtar ábendingar um mál
notkun, stafsetningu og ritun 
og fróðlegir yfirlitskaflar um 
ýmis svið tungumálsins, svo 
sem nýyrði, orðmyndun og 
örnefni. Stofnun Árna Magn
ússonar í íslenskum fræðum 
stendur að gerð bókarinnar 
og efnið byggist m.a. á ráð
gjafarstarfi stofnunarinnar. 
Nauðsynleg handbók á hvert 
heimili.
401 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111722

Have fun in Iceland
L´Islande en s´amusant
Viel Spass in Island
GyðaDröfnTryggvadóttir
Andrés Önd og félagar fara í 
ferðalag um Ísland og kynn
ast mörgum af fallegustu 
náttúruperlum landsins. 
Bókina prýða ljósmyndir og 
teikningar auk áhugaverðra 
staðreynda um land og þjóð. 
Bókin er fáanleg á ensku, 
frönsku og þýsku.
46 bls.
Edda útgáfa
ISBN 9789935130419 
/0433/0426
Leiðb.verð: 3.390 kr. hver bók

Hef ég verið hér áður?
Skáldskapur Steinunnar 
Sigurðardóttur
GuðnielíssonogAldaBjörk
Valdimarsdóttir
Í þessu greinasafni er fjallað 
um skáldsögur og ljóðabækur 
Steinunnar Sigurðardóttur 
og dregin fram helstu minni 
og viðfangsefni í verkum 
skáldkonunnar. Sérstaklega 
er athygli beint að togstreit
unni í sambandi kynjanna, s.s. 
eyðandi ástarsamböndum, 
áherslu Steinunnar á viðkvæm 



Ríkisfang: EkkERt eftir sigríði 
Víðis Jónsdóttur fjallar um flótta- 
konurnar sem fluttu á akranes  
haustið 2008 og ástæður þess 
að þær lentu á flótta. 

Nýtt líf 
 á Íslandi

„Sagan sem Sigríður rekur af 
nákvæmni, andagift, réttlætis-

kennd og smekkvísi er okkur sem 
tölum þetta tungumál og tilheyrum 

okkar samfélagi mikilvæg.“
PBB /  Fréttatíminn

 „Það er hinn sterki þráður vináttu, 
væntumþykju, hlýju og skilnings 
sem Sigríður hefur náð að mynda  
á milli sín og Línu og aydu sem 
gerir þessa bók svo sterka og  

eftirminnilega.“
aB /  morgunBLaðið
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en um leið ógnvænleg tengsl 
manns og náttúru, sérstakt 
tímaskyn og leit að merkingu 
í tilveru sem er mörkuð dauða. 
Öll þessi minni spretta úr 
kvenlegum reynsluheimi sem 
oft og tíðum gefur skáldverk
um Steinunnar aukna íróníska 
vídd.
170 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549284
Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

Heilinn þinn er 
kraftaverk
JeanCarper
Þýð.: Guðjón Baldvinsson

Sagt frá áhrifamiklum vís
indarannsóknum sem sýna 
hvernig nota má mataræði 
og fæðubótarefni til þess að:

• Gera sem mest úr orku 
heilans

• Efla minnið
• Bæta hugarástandið
• Þroska greind og sköp

unargáfu
• Hægja á og snúa við 

huglægri öldrun
Gefur mjög góða sýn á 

stórkostlega möguleika heil
ans til breytinga og endur
nýjunar með hjálp næringar
efnavísinda.

„Stórkostleg bók sem 
getur aukið von og vellíðan 
hjá fjölda fólks.“
370 bls.
Umgerð ehf. /  
Heima er bezt tímarit
ISBN 9789979720409 Kilja

Heilræði Gillz
egillGillzeinarsson
Hér nýtur hispurslaus og 
litríkur frásagnarmáti Egils 
sín vel enda eru markmiðin 
skýr og tilgangurinn með 
skrifunum fyrst og síðast 
göfugur: Að ungir menn sjái 
villur síns vegar, bæti ráð 
sitt og stefni að því að vera 
afbragð annarra manna. 
Útkoman er hafsjór heilræða, 
ungum mönnum á öllum 
aldri til heilla
120 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426178

Heimur framliðinna
Sextíu ára miðilsþjónusta 
Bjargar S. Ólafsdóttur
GuðmundurKristinsson
Bókin er byggð á viðtölum 
á miðilsfundum með Björgu 
við tvo þjóðkunna presta og 
Einar Loftsson. Þeir lýsa and
láti sínu og fyrstu lífsreynslu 
í heimi framliðinna. Og Einar 
lýsir ítarlega ferðum sínum 
þar og skemmtisiglingu.

Sagt er frá dulrænum hæfi
leikum Bjargar og rammri 
skyggni hennar í skemmtiferð 
um sex Evrópulönd 1976.

Þá er sagt frá sýn við útför 
hennar og birt viðtal við hana 
fimm mánuðum síðar, þar 
sem hún lýsti andláti sínu og 
fyrstu lífsreynslu í hinum nýju 
heimkynnum.

Bókin kom fyrst út 1983 í 
stóru upplagi, sem er löngu 
þrotið og kemur nú út í 2. 
útgáfu, aukin og með ljós
myndum.
237 bls.
Árnesútgáfan
ISBN 9789979709978

Hinn launhelgi glæpur
Kynferðisbrot gegn börnum
ritstj.:svalaÍsfeldÓlafsdóttir
Bók þessi er framlag til um
ræðu um kynferðisbrot gegn 
börnum og skerfur til frekari 
skilnings á orsökum þeirra 
og afleiðingum. Í bókinni er 
á þriðja tug greina, flestar rit
rýndar, þar sem fjallað er um 
viðfangsefnið á forsendum 
ólíkra fræðigreina, svo sem 
lögfræði, læknisfræði, hjúkr
unarfræði, félagsfræði, sálar
fræði, uppeldisfræði, afbrota
fræði og félagsráðgjafar. 
Bókin er gagnleg handbók 
fyrir alla sem starfa að mál
efnum barna og láta sig vel
ferð þeirra varða.
561 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549116
Leiðb.verð: 5.900 kr. Kilja

Hjálmar R. Bárðarson 
í svarthvítu
IngaláraBaldvinsdóttir
ritstj.:Bryndíssverrisdóttir
Sýningarrit sem gefið var út í 
tengslum við samnefnda sýn
ingu í Myndasal 29.10.2011–
8.4.2012.

Ritið hefur að geyma sýnis
horn af myndunum á sýning
unni auk greinar um áhuga
ljósmyndarann Hjálmar R. 
Bárðarson eftir Ingu Láru 
Baldvinsdóttur fagstjóra 
Ljósmyndasafns Íslands í 
Þjóðminjasafni. Margrét Hall
grímsdóttir þjóðminjavörður 
ritar formála.
72 bls.
Þjóðminjasafn Íslands
ISBN 9789979790334 Kilja



HEillanDi HEimur 
þjóðsagnanna

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

Í þessu safni tröllasagna úr íslenskum þjóðsögum eru 
saman komnar allar þekktar sögur af íslenskum tröllum. 
Auk þess eru sögur og kvæði um Grýlu og hennar hyski, 
Leppalúða og jólasveinana. Bækurnar fást hvor í sínu lagi 
eða saman í öskju.

Sögunum er 
raðað eftir 
landshlutum 
og kort sýna 
hvaðan þær 
eiga uppruna 
sinn.

Í þessu verki vakna tröllin á nýjan leik!

ný bók Eftir 
þórð í skógum

VEstfirsk 
sagnfræði

Nýjasta bók Þórðar Tómassonar, gefin út 
í tilefni 90 ára afmælis hans. Mannlíf í 
Vestur-Skaftafellssýslu á liðnum öldum.

Glæsileg tilþrif fræðimannsins í 
Skógum.

Fyrsta bindið af 
þremur um sögu 

verkalýðshreyfingarinnar 
á Vestfjörðum. Hér 

er sagt frá fyrstu 
verkalýðsfélögum og 

baráttu atvinnurekenda 
og verkafólks. Lýst er 

miklum breytingatímum 
og nýjum viðhorfum 

sem ruddu sér braut í 
vestfirskt samfélag. 

Frábært verk eftir Sigurð Pétursson 
sagnfræðing á Ísafirði.
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Hjúkrun og fjölskyldur
Leiðbeiningar um mat á fjöl-
skyldum og meðferð
lorraineM.Wrightog
Maureenleahey
Ein fyrsta bókin sem gefin er 
út hérlendis um fjölskyldu
hjúkrun. Hún er samin fyrir 
alla þá sem sinna fjölskyld
um. Kynnt eru til sögunnar 
fjölskyldumats og með
ferðarlíkön sem gera kleift að 
meta og bjóða fjölskyldum 
meðferðir sem hafa áhrif á 
virkni þeirra. Kynnt eru klínísk 
dæmi úr starfi með fjölskyld
um og mismunandi með
ferðir settar fram til íhugunar.
450 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549161
Leiðb.verð: 5.900 kr. Kilja

Hlutverkaleikur
Skólastarf utan veggja
samant.:ÓlafurGuðmunds-
sonogelísabetsvavarsdóttir
Hvað er hlutverkaleikur, 

hvernig tengist hugtakið 
kennslu og uppeldisfræði og 
hvernig má nýta hlutverka
leik sem kennsluaðferð?
96 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430144
Leiðb.verð: 2.400 kr. Kilja

Hollráð Hugos – 
hlustum á börnin okkar
HugoÞórisson
Hugo Þórisson sálfræðingur 
hefur unnið að bættum sam
skiptum barna og foreldra í 
áraraðir. Í bókinni eru dæmi
sögur og kaflar um margs 
konar efni. Þetta er þörf og 
uppbyggileg lesning sem 
kemur öllum uppalendum 
að góðu gagni.
173 bls.
Salka
ISBN 9789935170095 Kilja

Hollráð Hugos
Hlustum á börnin okkar
HugoÞórisson
„Komdu, ég þarf að hlusta 

á þig.“ Þetta áhrifaríka en 
einfalda hollráð er lýsandi 
fyrir bókina í heild sinni. Sál
fræðingurinn Hugo Þórisson 
hefur unnið að bættum sam
skiptum barna og foreldra 
í yfir 30 ár. Þessi þarfa og 
áhugaverða bók er hér í lestri 
höfundar. Bókin er á 3 CD. 
H 
Hljóðbók.is
ISBN 9789935417633

Hugur 22/2010
ritstj.:eyjaM.Brynjarsdóttir
Þema hér er fagurfræði. Efnis
tök í fagurfræði geta verið 
æði misjöfn og hugmyndin 
er að gefa mynd af fjölbreytn
inni. Sex greinar í heftinu 
falla undir fagurfræðiþemað, 
eftir þau Guðbjörgu R. Jó
hannesdóttur, Vilhjálm Árna
son, Ólaf Pál Jónsson, Erlend 
Jónsson og Sigríði Þorgeirs
dóttur. Auk þeirra birtast sex 
aðrar greinar, eftir Guðmund 
Heiðar Frímannsson, Róbert 
H. Haraldsson, Þóru Björgu 
Sigurðardóttur, Stefán Snæv
arr, Hlyn Orra Stefánsson og 
Atla Harðarson.

Rætt er við Brynhildi Sig
urðardóttur og Hrein Páls
son um barnaheimspeki og 
tvennir ritdómar birtir um 
bækur sem komu út á síðasta 
ári.
218 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979548164
Leiðb.verð: 3.990 kr. Kilja

Hulin pláss
ritstj.:GuðrúnÁsa
Grímsdóttir
Bókarhöfundur, Einar G. 
Pétursson, hefur starfað í 
35 ár við rannsóknir og út
gáfu í íslenskum fræðum á 
Stofnun Árna Magnússonar 
og í bókinni er úrval ritgerða 
sem birta árangur rann
sókna hans. Þær skiptast 
í tvo flokka: íslensk fræði 
og breiðfirsk. Í þeim fyrri er 
m.a. fjallað um Landnámu, 
álfasögu, íslenska bókfræði 
á 16. og 17. öld og ritmennt 
Íslendinga í Vesturheimi. Í síð
ari hluta er fjallað um þætti 
úr sögu bernskuslóða Einars 
við Breiðafjörð og er honum 
einkum hugleikið að rekja 
eignarhald kirkna á eyjum og 
fjalldölum – þar leynast mörg 
hulin pláss.
366 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979654162
Leiðb.verð: 5.200 kr. Kilja



KIRKJUR ÍSLANDS
glæsilegar, hentugar handbækur

Þjóðminjasafn Íslands, Húsafriðunarnefnd, Biskupsstofa
Hið íslenska bókmenntafélag

Rangárvallaprófastsdæmi

KIRKJUR ÍSLANDS er grundvallarrit um friðaðar 
kirkjur á Íslandi þar sem horft er á þær frá sjónarhóli 
byggingarlistar, stílfræði og þjóðminjavörslu. 
Í máli og myndum er fjallað um kirkjurnar sjálfar 
ásamt kirkjugripum og minningarmörkum. Ritin 
í þessum glæsilega bókaflokki opnar sýn inn í 
menningarsögu okkar Íslendinga þar sem kirkjan 
er ekki aðeins musteri trúar og tilbeiðslu, heldur 
einnig sýnileg táknmynd þess besta í byggingar- og 
listasögu þjóðarinnar á hverjum tíma, sprottið af 
þörf mannsins fyrir tilbeiðslu til almættisins. Þetta 
eru glæsilegar listaverkabækur.

Í þessu bindi er sagt frá átta kirkjum í Rangárvalla-
prófastsdæmi, sem nú er hluti af nýju Suður-
prófasts dæmi: Akureyjarkirkju, Árbæjarkirkju, 

Breiðabólstaðarkirkju, Hagakirkju, Hlíðarendakirkju, 
Keldnakirkju, Krosskirkju og Marteinstungukirkju.

Höfundar eru Svavar Sigmundsson, fyrrverandi 
forstöðumaður Örnefnastofnunar Íslands, 
listfræðingarnir Júlíana Gottskálksdóttir og Þóra 
Kristjánsdóttir og arkitektarnir Guðmundur L. 
Hafsteinsson og Hjörleifur Stefánsson.

Ritstjórar: Þorsteinn Gunnarsson og Jón Torfason. 

Ritnefnd: Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður, 
Herra Karl Sigurbjörnsson biskup Íslands, Nikulás 
Úlfar Másson forstöðumaður Húsafriðunarnefndar 
og Þorsteinn Gunnarsson arkitekt, formaður.

RangárvallaprófastsdæmiRangárvallaprófastsdæmi
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Hún og hann – ham-
ingjuríkt hjónaband
Nickyogsilalee
Höfundar hafa þróað vinsælt 
hjónanámskeið sem kennt 
er víða um heim. Bókin, sem 
stendur fyrir sínu óháð nám
skeiðinu, fjallar um lykilatriði 
hamingjuríks hjónabands: 
Grundvöllinn, tjáskipti, ást í 
verki, lausn ágreiningsefna, 
mátt fyrirgefningarinnar, 
tengsl við foreldra og tengda
foreldra og gott kynlíf.
343 bls.
Salt ehf útgáfufélag
ISBN 9789979986485
Leiðb.verð: 3.290 kr. Kilja

Húsráðakver 
Kitschfríðar
FrúKitschfríðurKvaranog
sigríðurÁstaÁrnadóttir
Kitschfríður hefur um árabil 
skrifað vinsæla pistla í tíma
ritið Vikuna. Hér hefur hún 
tekið saman allra handa ráð, 
sem gagnast jafnt reyndum 
húsmæðrum sem óreyndum. 
Bókin er krydduð ráðlegg
ingum um ýmislegt sem frúin 
hefur tileinkað sér.
188 bls.
Salka
ISBN 9789935170170

Hvað er kristin trú?
Umfjöllun um kristna trú 
í sögu og samtíð
HalvorMoxnes
Þýð.:Hreinns.Hákonarson
Hvaða gildi eru kristin gildi? 
Fjallað er um sögu krist
innar trúar, siðfræði hennar 
og mannskilning, og rædd 
umdeild mál sem snúast um 
kynferði, kynlíf og stjórnmál. 
Þetta er ekki hefðbundin út
legging á texta Biblíunnar, 
kirkjusögu eða trúfræði, 
heldur miklu fremur bók sem 
skorar á kristna trú sem og 
önnur trúarbrögð að horfast 
í augu við sögu sína og sam
tíð. Hvernig á kristin trú að 
bregðast við öðrum trúar
brögðum og annarri menn
ingu? Þessi bók gefur mörg 
áhugaverð svör og sum hver 
kunna að ýta hressilega við 
lesandanum.

172 bls.
Skálholtsútgáfan
ISBN 9789979792949
Leiðb.verð: 2.980 kr.

Hvað kosta ég?
Fjármál fyrir ungt fólk
Daðirafnsson
Lengi býr að fyrstu gerð 
þegar kemur að því að 
umgangast peninga og á 
ungu fólki brenna óteljandi 
spuningar. Af hverju er gull 
svona verðmætt? Hvað kosta 
ég á einni viku? hvað er verð
bólga? Fjármál koma okkur 
öllum við og þessi bók er 
ætluð þeim sem vilja kynnast 
þeim á einfaldan og fræðandi 
hátt. Skoðið einnig vefsíðuna 
www.fjarmalaskolinn.is
77 bls.
Skólavefurinn ehf.
ISBN 9789935150035
Leiðb.verð: 1.990 kr. Kilja
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Hvers vegna fitnum við
og hvað getum við gert í því?
GaryTaubes
Þýð.:Jónassigurgeirsson
Hér eru hraktar ýmsar goð
sagnir og eldri kenningar um 
það hvers vegna við fitnum. 
Höfundur reynir, með aðstoð 
vísindalegra gagna, að skýra 
offitufaraldurinn og hvernig 
fólk á að bregðast við, ef að 
fita fer að setjast utan á það. 
224 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426147

Hvolpahandbókin
sifTraustadóttir
Hvolpahandbókin er hand
hægt uppflettirit fyrir alla 
hvolpaeigendur, sem og eig
endur eldri hunda. Í bókinni 
er farið yfir flest það sem þarf 
að vita um hvolpinn, allt frá 
því hvernig skal velja hent

ugan félaga þar til kemur að 
því að þjálfa hann. Höfundur 
bókarinnar er dýralæknir 
með framhaldsmenntun í 
dýraatferlisfræði.
130 bls.
Gæludýrafræðslan ehf
ISBN 9789979709749
Leiðb.verð: 3.999 kr. Kilja

ICELAND 360°
The Top Ten Places / 
Tíu Fallegir Staðir
VilhelmGunnarssonog
JónasGuðmundsson
Þýð.:JúlíanaBjörnsdóttir
Hér er lesendum boðið í 
ferð um tíu staði sem standa 
hjarta ljósmyndarans nærri. 
Hann sýnir fegurð hins stóra 
jafnt sem smáa og er fundvís 
á óvænt sjónarhorn. Textinn 
er bæði á íslensku og ensku.
160 bls.
Salka
ISBN 9789935418760

Iceland and Images of 
the North
ritstj.:sumarliðir.Ísleifsson

Örar samfélagsbreytingar 
í samtímanum hafa gert 
menningarlega sjálfmynd og 
ímyndir að brýnu viðfangs
efni félags og hugvísinda. 
Í Iceland and Images of the 
North birtast niðurstöður 
rannsókna hóps fræðimanna 
á ímyndum Íslands og norð
ursins í sögu og samtíð. Á 
grundvelli þverfaglegrar 
nálgunar er leitast við að skil
greina hverjar þessar ímyndir 
eru, hvernig þær birtast og 
hvernig þær verka í samfé
laginu. Greinarnar, tuttugu 
og ein, sýna vel hversu mál
efni sem snerta ímyndir Ís
lands eru fjölþætt og marg
breytileg. 
611 bls.
ReykjavíkurAkademían
ISBN 9789979992226
Leiðb.verð: 5.960 kr. Kilja

Icesave-samningarnir
sigurðurMárJónsson
Icesavemálið er fordæma
laust í íslenskri sögu. Sig
urður Már Jónsson, fyrrum 
ritstjóri Viðskiptablaðsins, 
skyggnist á bak við tjöldin og 
lýsir vinnubrögðum og niður
stöðum samninganefnda 
Svavars Gestssonarar og 
Lees Buchheit. Deilurnar um 
samningana eru raktar sem 
og afskipti forseta Íslands af 
málinu. Þá er farið yfir ýmis 
stóryrði sem féllu á Alþingi 

og í fjölmiðlum um Icesave, 
klofninginn vegna málsins 
í röðum Vinstri grænna og 
gjörólíka afstöðu margra 
kunnustu fræðimanna lands
ins. Veruleikinn er lygilegri 
en nokkur skáldskapur! Þessi 
bók á eftir að vekja mikla 
athygli.
Almenna bókafélagið 
BF-útgáfa
ISBN 9789935426208

Iðja, heilsa og velferð
Iðjuþjálfun í íslensku 
samfélagi
ritstj.:GuðrúnPálmadóttirog
snæfríðurÞóraegilson
Hér má lesa hvernig iðju
þjálfar hugsa, hvað þeir gera 
og hvað mótar störf þeirra 
og faglegar áherslur. Þetta 
er fyrsta fræðilega ritið um 
iðjuþjálfun á íslensku og sem 
lýsir því hvernig alþjóðlegir 
straumar í faginu, þekking 
og fræði endurspeglast í ís
lenskum veruleika.
226 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979834922
Leiðb.verð: 4.300 kr. Kilja
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Innra augað
Samband vitundar og 
skynjunar í vestrænni 
hugmyndasögu
ÁrniKristjánsson
Hér fjallar höfundur, sem er 
sálfræðingur og taugavís
indamaður, um hlutverk hug
ans í sjónskynjun og hvernig 
kenningar þar um hafa 
þróast í hugmyndasögunni. 
Fjölmörg dæmi eru nefnd 
til vitnis um það hvernig 
hugurinn ræður því hvernig 
við skynjum heiminn.
245 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549246
Leiðb.verð: 5.900 kr. Kilja

Í Dali vestur
Árbók Ferðafélags Íslands 
2011
ÁrniBjörnsson
Árbók Ferðafélags Íslands 
fjallar að þessu sinni um 
Dalabyggð norðan Laxár
dalsheiðar og fjallar einkum 
um svæðið milli Hvamms
fjarðar og Gilsfjarðar en hluti 
Stranda, frá Hrútafjarðarbotni 
og norður í Bitru, kemur 
einnig við sögu.

Höfundur bókarinnar er 
Árni Björnsson, þjóðhátta
fræðingur. Árni hefur áður 
skrifað texta í árbækur Ferða
félagsins jafnframt því að 
hafa verið fararstjóri, fyrir
lesari og veitt félaginu marg
víslega aðstoð í gegnum árin.

Bókin er vönduð landlýs
ing svæðis sem Árni þekkir 
vel. Sögu svæðisins eru gerð 
góð skil en söguríkt er það 
svo sannarlega. Þá eru í bók

inni upplýsingar um fjölda 
skemmtilegra gönguleiða. 
Bókin veitir því lesandanum 
góða leiðsögn.

Bókin er prýdd fjölda ljós
mynda sem flestar voru tekn
ar sérstaklega fyrir bókina af 
Daníel Bergmann. Daníel 
annaðist einnig umbrot á 
bókinni auk vinnslu ljós
mynda. Bókin hefur einnig 
að geyma vönduð kort sem 
teiknuð voru af Guðmundi Ó. 
Ingvarssyni.

Handritalestur var í hönd
um Eiríks Þormóðssonar, 
Guðrúnar Kvaran og Helga 
Magnússonar sem einnig 
vann við skrár. Jón Viðar Sig
urðsson ritstýrði verkinu.
239 bls.
Ferðafélag Íslands
ISBN 9789935414045
Leiðb.verð: 7.900 kr.

Ísland og ESB
TómasIngiOlrich
Í þessari bók freistar Tómas 
Ingi Olrich þess að koma um
ræðum um samband Íslands 
og Evrópusambandisins á 
breiðari grunn en tíðkast 
hefur. Hann reynir jafnframt 
að tengja núverandi hræring
ar innan ESB við upphafleg 
markmið með stofnun sam
bandsins og helstu áfanga í 
þróun þess.
96 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651932 Kilja

Íslensk knattspyrna 
2011
Víðirsigurðsson
Allt um íslenska knattspyrnu 
2011. Bókin er 256 blaðsíður 
og er stærri og ítarlegri en 
nokkru sinni áður. Ómissandi 
í safnið.
256 bls.
Tindur
ISBN 9789979653745
Leiðb.verð: 5.990 kr.

Íslensk-spænsk 
orðabók
ritstj.:GuðrúnH.Tulinius,
MargrétJónsdóttir,sigrúnÁ.
eiríksdóttir,TeodoroManrique
AntónogViolaMiglio
Íslensk-spænsk orðabók er 
vönduð og yfirgripsmikil. Í 
henni eru um 27.000 upp
flettiorð og ríflega 13.000 
orðasambönd og dæmi, auk 
greinargóðra upplýsinga 
um málfræði og málnotkun. 



Vegvísir að betra lífi
„Komdu, ég þarf 
að hlusta á þig“

Þessi áhrifaríka en einfalda setning er lýsandi fyrir 
boðskap Hugos Þórissonar sálfræðings. 

Hugo er mörgum að góðu kunnur en hann hefur starfað 
að bættum samskiptum barna og foreldra í yfir 30 ár.

Uppbyggileg bók fyrir þá sem vilja vinna úr 
lífsreynslu sinni og tilfinningum.

Sr. Solveig Lára Guðmundsdóttir byggir bók 
sína á samtölum við fólk á öllum aldri við 

ýmis tímamót á lífsleiðinni.

Allt sem þú veitir 
athygli vex og dafnar
Máttur viljans
Hér er bent á hvernig stíga má einföld skref inn í 
velsæld og frelsi. Fjallað er um heildræna hug- og 
heilsurækt; um tengingu líkama og sálar, hvernig við 
getum öðlast öflugt sjálfstraust og lifað í kærleika.

Einnig í hljóðbók

Hollráð Hugos – hlustum á börnin okkar

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

Aðgát skal höfð í nærveru sálar
Ertu á krossgötum?
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Orðabókin hentar jafnt byrj
endum sem lengra komnum 
í spænskunámi og þeim sem 
ferðast til spænskumælandi 
landa eða eiga þar viðskipti. 
Orðabókin er unnin í sam
starfi Háskólans í Reykjavík 
og Forlagsins. 
713 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535546

Íslenskar 
lækningajurtir
Söfnun þeirra, notkun og 
áhrif
Arnbjörgl.Jóhannsdóttir
Í þessari handhægu bók er 
gerð grein fyrir lækninga
mætti íslenskra jurta og 
úrvali erlendra lækninga
jurta sem nálgast má hér á 
landi. Fjallað er um einkenni 
jurtanna og hvar þær er að 
finna, virk efni og áhrif þeirra 

á mannslíkamann og gegn 
hvaða kvillum jurtalyf hafa 
reynst best. Bókin kom fyrst 
út fyrir um 20 árum og hefur 
verið endurútgefin nokkrum 
sinnum óbreytt enda verið 
feikilega vinsæl. Nú kemur 
bókin út í nýrri mynd, ríku
lega myndskreytt, rækilega 
uppfærð og endurskoðuð 
með viðbót um kínverskar 
lækningar. Höfundur bókar
innar hefur starfað við grasa 
og nálastungulækningar hér 
á landi og erlendis um árabil. 
302 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332114 ób

Íslenskir kommúnistar
1918–1998
HannesHólmsteinn
Gissuarson
Fróðleg og vel skrifuð bók 
þar sem rakin er saga ís
lenskra kommúnista í máli og 
myndum frá því að Brynjólfur 
Bjarnason tók þátt í götu
óeirðum í Kaupmannahöfn 
haustið 1918 og fram til þess 
að þau Margrét Frímanns
dóttir og Svavar Gestsson 
þáðu boðsferð til kommún
istaflokks Kúbu haustið 1998. 
Óslitinn þráður var frá fyrstu 
aðdáendum kommúnismans 
til hinna síðustu. Eftir stendur, 
að hreyfing íslenskra komm
únista náði hér meiri áhrifum 
en víðast annars staðar í 
lýðræðisríkjum, ekki aðeins í 

stjórnmálum heldur einnig í 
verkalýðshreyfingu og menn
ingarlífi. 
624 bls.
Almenna bókafélagið 
BF-útgáfa
ISBN 9789935426192

Íslenskur fuglavísir
Icelandic Bird Guide
Isländishcer 
Vogelführer
JóhannÓliHilmarsson
Þýð.:AnnaYates,edwardB.
ricksonogColettaBürling
Ein vinsælasta bók sinnar 
tegundar kemur nú út að 
nýju, rækilega endurskoðuð 
og aukin. Hér er ítarlega 
fjallað um alla varpfugla og 
reglulega gesti á Íslandi, og 
getið fjölmargra árvissra 
flækingsfugla – alls liðlega 
160 tegundir. Kjörin grein
ingarhandbók, jafnt fyrir 
þjálfaða fuglaskoðara sem 
fjölskylduna á ferð um landið. 
Glöggur og aðgengilegur 
texti lýsir útliti og hátterni 
fuglanna, fæðu og kjörlendi, 
og kort og töflur sýna út
breiðslu, lífsferil og tölfræði. 
Einnig fáanleg á ensku og 
þýsku. „Bók sem á að vera til 
á hverju heimili með glugga 
móti himni …“ 

PBB / Fréttatíminn
319 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332206 
/32213/32190 ób

Tölvulesbók PDF
Jarðhitabók. 
Eðli og nýting auðlindar
GuðmundurPálmason
Fræðslu og menningar
sögulegt rit um brautryðj
endur í rannsóknum jarðhita 
á Íslandi og um uppruna og 
eðli jarðhita. Nú á PDF formi. 
Sjá hib.is 
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662884
Leiðb.verð: 4.600 kr.

John Dewey í hugsun 
og verki
Menntun, reynsla og lýðræði
ritstj.:Jóhannaeinarsdóttir
ogÓlafurPállJónsson
Safn frumsaminna greina auk 
þýðinga á nokkrum greinum 
Deweys. Undirtitillinn er sam
settur úr þremur lykilhugtök
um í hugmyndafræði hans. 
Efnistökin eru ólík, sumir kafl
arnir eru heimspekilegir, aðrir 
eru á sviði menntunarfræði 
og í enn öðrum er leitast við 
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að setja hugmyndir Deweys 
í samhengi við skólastarf í 
íslenskum leik og grunn
skólum við upphaf 21. aldar.
228 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979548843
Leiðb.verð: 3.900 kr. Kilja

Jón forseti allur?
Táknmyndir þjóðhetju frá 
andláti til samtíðar
PállBjörnsson
Jón Sigurðsson varð að þjóð
hetju með forystu sinni í 
sjálfstæðisbaráttu Íslendinga 
á 19. öld. Allt frá andláti hans 
árið 1879 hafa landsmenn 
hagnýtt sér minningu hans 
með fjölbreyttum hætti: 
t.a.m. með sögusýningum, 
hátíðarhöldum, minnismerkj
um, kveðskap, bókaútgáfu, 
minjagripum, myndverkum 
og pólitískum deilum. Bókin 

dregur fram og skýrir á hvern 
hátt opinberir aðilar, félaga
samtök, fjölmiðlar, stjórn
málamenn, fyrirtæki og al
menningur hafa gert sér mat 
úr táknmynd Jóns. Nýstárleg 
bók um Jón forseta.
350 bls.
Sögufélag
ISBN 9789979990253

Jón Sigurðsson
Hugsjónir og stefnumál
ritstj.:Jónsigurðsson
St jórnsk ipun Ís lands, 
menntamál, verslunar og 
efnahagsmál taldi Jón brýn
ust og það eru þau enn í dag. 
Ýmsir höfundar skrifa í anda 
Jóns. Sjá hib.is
220 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662853
Leiðb.verð: 3.990 kr. Kilja

Kaupmannahöfn í máli 
og myndum
sigrúnGísladóttir
Ertu á leið til Kaupmanna
hafnar?

Þá er þetta kjörin bók til að 
taka með sér og nýta tímann 
sem gefst til þess að ganga 
um miðborgina, fræðast og 
upplifa á skemmtilegan og 
auðveldan hátt hina gömlu 
höfuðborg okkar Íslendinga.

Þessi eigulega og fallega 
bók er einkar upplýsandi, 
prýdd miklum fjölda mynda, 
og létt aflestrar.

Bókin er kjörin tækifæris
gjöf til allra aldurshópa, jafnt 
þeirra sem gjörþekkja borg
ina og hinnna sem vilja kynn
ast Kaupmannahöfn betur.
86 bls.
Sigrún Gísladóttir
Dreifing: Penninn Eymundsson 
/ Sigrún Gísladóttir
ISBN 9789979709046
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Kirkjur Íslands 
17. bindi
ritstj.:ÞorsteinnGunnarsson
ogJónTorfason
Friðaðar kirkjur í Rangárvalla-
prófastsdæmi sem nú er hluti 
af nýju Suðurprófastsdæmi, 
eru 8 talsins. Kirkjunum er 
lýst í máli og myndum frá 
sjónarhóli byggingarlistar, 
stílfræði og þjóðminjavörslu, 
hverjir teiknuðu, smíðuðu og 
máluðu, birtar frumteikning
ar, myndir og uppmælingar
teikningar. Legsteinum og 
kirkjumunum er lýst og gerð 
grein fyrir tilurð. Kirkjan er 
táknmynd þess besta í bygg
ingar og listasögu þjóðar
innar, þetta eru glæsilegar 
listaverkabækur. Útgefendur 
eru Þjóðminjasafn Íslands, 
Húsafriðunarnefnd, Biskups
stofa og prófastsdæmið. 
Meðútgefandi er Bókmennta
félagið, sem einnig annast 
dreifingu. Ritnefnd skipa 
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Margrét Hallgrímsdóttir, Karl 
Sigurbjörnsson og Þorsteinn 
Gunnarsson. Fyrri rit bóka
flokksins eru um kirkjurnar 
í Árnesprófastsdæmi, Skaga-
fjarðar-, Húnavatns-, Eyja-
fjarðar-, Kjalarness-, Borgar-
fjarðar- og Snæfellsness- og
Dalaprófastsdæmi. Sjá hib.is
352 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662891
Leiðb.verð: 3.990 kr.
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Laugarneskirkja

Neskirkja

Safnkirkjan	
í	Árbæ

Viðeyjarkirkja

K
I

R
K

J
U

R
 

Í
S

L
A

N
D

S

KIRKJUR	ÍSLANDS	er	grundvallarrit	um	friðaðar	kirkjur	á	Íslandi	
þar	sem	horft	er	á	þær	frá	sjónarhóli	byggingarlistar,	stílfræði	og	
þjóðminjavörslu.	Í	máli	og	myndum	er	fjallað	um	kirkjurnar	sjálfar	
ásamt	kirkjugripum	og	minningarmörkum.

Í	þessu	bindi	er	sagt	frá	fjórum	kirkjum	í	Reykjavíkurprófastsdæm-
um,	þremur	í	því	vestra	og	einni	í	hinu	eystra:	Laugarneskirkju,	Nes-
kirkju,	Safnkirkjunni	í	Árbæ	og	Viðeyjarkirkju.	Höfundar	eru	séra	
Þórir	Stephensen,	Gerður	Róbertsdóttir	sagnfræðingur	og	arkitekt-
arnir	Pétur	H.	Ármannsson	og	Þorsteinn	Gunnarsson.

Viðeyjarkirkja	er	næstelsta	kirkja	landsins,	teiknuð	af	ónafngreindum	
dönskum	húsameistara	og	reist	1768-1774.	Ásamt	Viðeyjarstofu	
nýtur	hún	sín	vel	eftir	vandaða	aðalviðgerð	sem	fram	fór	1987-1988.	
Hún	skartar	elstu	kirkjuinnréttingum	landsins,	kaleik	og	patínu	eftir	
Sigurð	Þorsteinsson	gullsmíðameistara	og	altarisbúnaði	eftir	Leif	
Breiðfjörð	og	Sigríði	G.	Jóhannsdóttur.	Torfkirkjan	í	Árbæjarsafni	
er	forn	að	stofni,	byggð	1959-1961	úr	viðum	gömlu	Silfrastaðakirkju	
í	Skagafirði	sem	Jón	Samsonarson	forsmiður	smíðaði	1842.	Hún	
myndar	fallega	heild	með	gömlu	bæjarhúsunum	í	Árbæ.	Laugar-
neskirkja	var	reist	á	árunum	1941-1949	eftir	teikningum	Guðjóns	
Samúelssonar,	húsameistara	ríkisins.	Hún	er	heilsteypt	verk,	í	senn	
formfögur	og	tignarleg,	og	ber		einkenni	funksjónalismans.	Árið	
1989	hlaut	hún	velheppnaða	endurbót	hið	innra.	Neskirkja	er	
tímamótaverk	í	íslenskri	byggingarlistasögu,	fyrsta	nútímakirkjan	
hérlendis	sem	mótuð	var	af	eiginleikum	efnisins	og	notagildi.	Eftir	
að	hafa	unnið	samkeppni	um	kirkjuteikninguna	1943	gerði	Ágúst	
Pálsson	arkitekt	teikningar	að	minni	kirkju,	án	þess	þó	að	kollvarpa	
hugmynd	sinni.	Bygging	kirkjunnar,	sem	lauk	ekki	fyrr	en	1957,	olli	
miklum	deilum	þar	sem	tekist	var	á	um	hefðbundna	formhugsun	og	
módernisma.	Frá	þessu	öllu	er	sagt	á	ítarlegan	hátt	í	bókinni.

Bókin	er	prýdd	fjölda	ljósmynda,	sem	þeir	Guðmundur	Ingólfsson,	
Ímynd,	og	Ívar	Brynjólfsson	ljósmyndari	Þjóðminjasafns	hafa	tekið,	
og	teikningum	af	kirkjunum	þremur,	ýmist	frumteikningum	eða	
mælingarteikningum.

ISBN 978-9979-66-291-4

9 789979 662914

Viðeyjarkirkja

Safnkirkjan í Árbæ

Neskirkja

Laugarneskirkja

K I R K J U R  Í S L A N D S

18 ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS • HÚSAFRIÐUNARNEFND • BISKUPSSTOFA	 HIÐ	 ÍSL ENSK A	 BÓK M EN N TA FÉ L AG	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
MINJASAFN REYKJAV ÍKUR

Dómkirkjan

Fríkirkjan	
í	Reykjavík

Kristskirkja
í	Landakoti
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KIRKJUR	ÍSLANDS	er	grundvallarrit	um	friðaðar	kirkjur	á	Íslandi	
þar	sem	horft	er	á	þær	frá	sjónarhóli	byggingarlistar,	stílfræði	og	
þjóðminjavörslu.	Í	máli	og	myndum	er	fjallað	um	kirkjurnar	sjálfar	
ásamt	kirkjugripum	og	minningarmörkum.

Í	þessu	bindi	er	sagt	frá	þremur	friðuðum	kirkjum	í	Reykjavík:	
Dómkirkjunni,	Fríkirkjunni	og	Kristskirkju	í	Landakoti.	Höfundar	
eru	séra	Þórir	Stephensen,	sagnfræðingarnir	Gerður	Róbertsdóttir	
og	Gunnar	F.	Guðmundsson,	Drífa	Kristín	Þrastardóttir	sagn-	og	
listfræðingur,	Júlíana	Gottskálksdóttir	listfræðingur	og	arkitektarnir	
Pétur	H.	Ármannsson	og	Þorsteinn	Gunnarsson.

Dómkirkjan	er	með	elstu	kirkjum	landsins,	upphaflega	teiknuð	af	
danska	húsameistaranum	Andreas	Kirkerup	og	reist	1787-1796.	Á	
árunum	1847-1848	var	hún	hækkuð	og	byggð	við	hana	kór	og	for-
kirkja	eftir	uppdráttum	Lauritz	A.	Winstrup	sem	fyrstur	danskra	
húsameistara	heimsótti	Ísland	til	að	ráðslaga	um	framkvæmdir.	
Merkustu	gripir	hennar	eru	ótvírætt	skírnarfontur	úr	marmara	eftir	
Bertel	Thorvaldsen	og	altaristafla	eftir	danska	listmálarann	Gustav	
Theodor	Wegener.	Fríkirkjan	var	einnig	byggð	í	áföngum:	Sigvaldi	
Bjarnason	forsmiður	smíðaði	hana	1902-1903,	tveimur	árum	síðar	
var	hún	lengd	eftir	uppdráttum	Rögnvalds	Á.	Ólafssonar	húsa-
meistara	og	1924	var	byggður	við	hana	kór.	Auk	altaristöflunnar,	sem	
er	máluð	eftir	þekktri	töflu	Carls	H.	Bloch,	setur	útskurður	Stefáns	
Eiríkssonar	myndskera	mikinn	svip	á	kirkjuna	hið	innra.	Krists-
kirkja,	reist	1926-1929,	er	glæsilegt	byggingarlistaverk	eftir	Guðjón	
Samúelsson,	húsameistara	ríkisins,	þar	sem	íslensk	minni,	burstir	
og	stuðlaberg,	eru	ofin	saman	við	gotnesk	stíleinkenni.	Af	ríkulegri	
kirkjulist	ber	hæst	Maríulíkneski	frá	14.	eða	15.	öld,	sem	gæti	verið	
íslenskt	verk,	Kristsmynd	eftir	Campanya	frá	Barcelona	og	stóra	
útskorna	töflu	eftir	ítalska	myndskerann	Filippo	Noflaner.

Bókin	er	prýdd	fjölda	ljósmynda,	sem	þeir	Guðmundur	Ingólfsson,	
Ímynd,	og	Ívar	Brynjólfsson	ljósmyndari	Þjóðminjasafns	hafa	tekið,	
og	teikningum	af	kirkjunum	þremur,	bæði	frumteikningum	og	upp-
dráttum	að	endurbyggingum.

ISBN 978-9979-66-290-7

9 789979 662907

Kristskirkja í Landakoti

Fríkirkjan í Reykjavík

Dómkirkjan

VÆNTANLEGT mars 2012
Kirkjur Íslands 
18. og 19. bindi
ritstj.:ÞorsteinnGunnarsson
ogJónTorfason
Friðaðar kirkjur í Reykjavíkur-
prófastsdæmum eru 7 talsins. 
Kirkjunum er lýst í máli og 
myndum frá sjónarhóli bygg
ingarlistar, stílfræði og þjóð
minjavörslu, hverjir teiknuðu, 
smíðuðu og máluðu, birtar 
frumteikningar, myndir og 
uppmælingar teik ningar. 
Kirkjumunum er lýst og gerð 
grein fyrir tilurð. Kirkjan er 
táknmynd þess besta í bygg
ingar og listasögu þjóðarinn
ar, þetta eru glæsilegar lista
verkabækur. Útgefendur eru 
Þjóðminjasafn Íslands, Húsa
friðunarnefnd, Biskupsstofa 
og prófastsdæmið. Meðútgef
andi er Bókmenntafélagið, 
sem einnig annast dreifingu. 
Ritnefnd skipa Margrét Hall
grímsdóttir, Karl Sigurbjörns
son og Þorsteinn Gunnarsson. 
Fyrri rit bókaflokksins eru um 
kirkjurnar í Árnesprófastsdæmi, 
Skagafjarðar-, Húnavatns-, 
Eyjafjarðar-, Kjalarness-, Borg-
arfjarðar-, Snæfellsness- og
Dala-, og Rangárvallaprófasts-
dæmi. Sjá hib.is

610 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662921
Leiðb.verð: 5.490 kr.

Konur eiga orðið allan 
ársins hring
Dagatalsbók 2011
ritstj.:KristínBirgisdóttir
Myndskr.:Myrraleifsdóttir
Fimmta árið í röð eiga konur 
á Íslandi orðið í dagatalsbók 
SÖLKU. Hnyttnar tilvitnanir 
frá orðheppnum konum og 
skreytingar Myrru gera 
bókina ómissandi fyrir allar 
dömur.
224 bls.
Salka
ISBN 9789935170101 Kilja

Kredda í kreppu
Frjálshyggjan og móteitrið 
við henni

stefánsnævarr
Hugmyndin að bókinni varð 
til á andvökunóttum í októ
ber 2008. Hún var skrifuð 
með hjartablóði höfundar 
til að vara lesendur við hug
myndafræði sem átti ólítinn 
þátt í hruni Íslands og kreppu 
heimsins. Höfundur gerir 
gagnrýna úttekt bæði á frjáls
hyggju og vinstrisósíalisma 
og kynnir miðjuna hörðu og 
hentistefnuna mjúku sem 
móteitur gegn formúlutrú 
og ofstæki.
380 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332251 ób

Landfræðissaga Íslands 
I-V
Fimm bindi í gjafaöskju
ÞorvaldurThoroddseno.fl.
Upprunalegt verk Þorvalds í 4 
bindum, myndskreytt, ásamt 
lykilbók með viðaukum og 
skrám í veglegri gjafaöskju.

Þetta undirstöðurit um 
könnunarsögu og náttúru 
landsins og aðra þætti menn
ingarsögu þjóðarinnar hefur 
að geyma frásagnir af hug
myndum manna um Ísland 
og íbúana og af rannsóknum 
á landinu frá upphafi vega 
fram á daga höfundar. Höf
undar ítarefnis: Eyþór Einars
son, Freysteinn Sigurðsson, 
Guðrún Ólafsdóttir, Gunnar 
Jónsson, Karl Skírnisson, 
Leifur A. Símonarson og Páll 
Imsland.

1258 bls.
Ormstunga
ISBN 9789979631064
Leiðb.verð: 23.500 kr.

Landshagir 2011
HagstofaÍslands
Hversu vel þekkir þú íslenskt 
samfélag? Árbók Hagstofu Ís
lands, Landshagir, kemur nú 
út í 21. sinn með nýju talna
efni um flesta þætti íslensks 
samfélags. Bókin skiptist í 23 
kafla og í henni eru yfir 300 
töflur, 50 gröf og fjöldi skýr
ingarmynda og ljósmynda. 
Bókin er bæði á íslensku og 
ensku og hentar vel til gjafa 
innanlands sem utan.
464 bls.
Hagstofa Íslands
ISBN 9789979770473
Leiðb.verð: 4.900 kr.
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Léttara og betra líf
Átta vikna heilsuáætlun Lene 
Hansson
leneHansson
Þýð.:Nannarögnvaldardóttir
Danski heilsuráðgjafinn 
og sjónvarpskonan Lene 
Hansson hefur skrifað fjölda 
vinsælla bóka um næringu, 
heilsu og hollt líferni. Létt-
ara og betra líf er leiðarvísir; 
farið er í gegnum átta vikna 
áætlun þar sem hollmeti 
og hreyfing vísa veginn til 
breyttra og bættra lífshátta, 
því hér er ekki fjallað um 
skyndilausnir, heldur heil
brigðan lífsstíl til frambúðar 
þar sem sérstaklega er hugað 
að réttri samsetningu matar
ins. Fjöldi girnilegra og hollra 
uppskrifta er í bókinni.
304 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221326 ób

Líf í öðru veldi
JohnBevere
Ný bók eftir höfund bókar
innar Tálbeita Satans. Hér 
fjallar höfundur um líf æðra 
en meðalmennsku. Guð 
býður eftirsóknarvert líf sem 
hann ætlar öllum að þiggja.
260 bls.
Salt ehf útgáfufélag
ISBN 9789979986492
Leiðb.verð: 2.990 kr.

Ljósmyndari 
Mývetninga
Mannlífsljósmyndir Bárðar 
Sigurðssonar frá upphafi 20. 
aldar
ritstj.:Ingalára
Baldvinsdóttir
Í tengslum við samnefnda 
sýningu í Myndasal 29.1. – 
2.5. 2011 gaf Þjóðminjasafn 
Íslands út vandaða bók um 
Bárð Sigurðsson (1872–1937)
með fjölda ljósmynda eftir 
hann.

Að auki hefur bókin að 
geyma þrjár stuttar greinar 
um Bárð og ljósmyndun hans 

Uppheimar  |  Vesturgötu 45  |  300 Akranes  |  511 2450
uppheimar@uppheimar.is  |  www.uppheimar.is

ÓVENJULEG OG 
HEILLANDI BÓK
MAGNAÐAR LJÓSMYNDIR OG LJÓÐ 
MYNDA STERKA OG HRÍFANDI HEILD

Ljósmyndir Nökkva Elíassonar og ljóð Aðalsteins Ásbergs 
Sigurðssonar mynda sterka og hrífandi heild í þessari 
glæsi legu bók.

Viðfangsefnið – eyðibýli víðs vegar um Ísland – býr yfir 
miskunnarlausri fegurð hnignunar sem þeir fanga í myndir 
og orð með einstökum hætti. Bergmál horfinna tíma og 
þess lífs sem var á tvímælalaust erindi við nýja öld. Trega
blandin ljóðin kallast á við áhrifamiklar myndir sem vakið 
hafa verðskuldaða athygli víða um heim, líkt og ljóðin sem 
þýdd hafa verið á fjölda tungumála.

Fyrir ljóðelska unnendur ljósmyndunar og sögu er 
þessi bók fagn aðarefni. Túlkun höfunda á feg urð 
íslenskra eyðibýla er einstæð. Allur texti bók ar innar er 
bæði á íslensku og ensku – hún er því til valin gjöf til 
vina og samstarfsmanna erlendis.
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eftir Hörð Geirsson safnvörð 
við Minjasafnið á Akureyri, 
Ingu Láru Baldvinsdóttur 
fagstjóra við Ljósmyndasafn 
Íslands í Þjóðminjasafni og 
Sigrúnu Kristjánsdóttur for
stöðumann Menningarstofn
unar Þingeyinga. Margrét 
Hallgrímsdóttir þjóðminja
vörður ritar formála. 
96 bls.
Þjóðminjasafn Íslands
ISBN 9789979790297
Leiðb.verð: 1.900 kr. Kilja

Lykilorð 2012
Orð Guðs fyrir hvern dag
Lykilorð hafa komið út árlega 
á íslensku síðan 2006. Í bók
inni eru tvö biblíuvers fyrir 
hvern dag auk sálmavers eða 
fleygs orðs, sem bæn eða til 
frekari íhugunar. Lykilorð er 
bók fyrir alla sem hafa áhuga 

á því að lesa Biblíuna, jafnt þá 
sem eru henni mjög kunn
ugir sem og hina.
144 bls.
Lífsmótun
ISSN 16707141
Leiðb.verð: 1.250 kr. Kilja

Lýðræði, réttlæti 
og menntun
Hugleiðingar um skilyrði 
mennskunnar
ÓlafurPállJónsson
Hér er spurt tímabærra 
spurninga um hvað við 
eigum við með hugtökunum 
lýðræði, réttlæti og menntun 
og hvaða hlutverki þau 
gegna fyrir skipulag skóla 
og það samfélag sem við 
byggjum.

Ólafur Páll gagnrýnir við
teknar hugmyndir en setur 
jafnframt fram sína eigin 
greiningu á ýmsum lykil
hugtökum sem notuð eru í 
umfjöllun um menntun og 
skólastarf, t.d. skóli án að
greiningar, mannréttindi, 
menntastefna og félagslegt 
réttlæti.

Eins er fjallað um mörg 
sígild viðfangsefni í heim
speki menntunar og spurt 
spurninga sem fræðimenn 
eru ekki vanir að spyrja, eins 
og Hvernig elskar maður 
barn? og Hvað fyllir tímann?
209 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549093
Leiðb.verð: 4.200 kr. Kilja

Mannvist
Sýnisbók íslenskra fornleifa
Birnalárusdóttir
Í þessari bók er kynnt gnótt 
íslenskra fornleifa og forn
leifarannsókna. Fornleifar 
leynast víða, eru afar fjöl
breyttar og geyma mikla 
sögu. Ekki er einblínt á helstu 
sögustaði og valdasetur, 
heldur kappkostað að huga 
að minjum um daglegt líf al
mennings.

Talið er að fornleifastaðir 
á Íslandi séu um 130 þúsund 
talsins. Margt er enn ókannað 
þó að rannsóknir hafa stór
aukist siðustu árin. Þessi mikla 
og fallega bók opnar lesend
um sýn í töfra fornleifanna og 
leiðir þá í spennandi ferðalag 
um landið gervallt. Bókin 
er búin fjöldamörgum ljós
myndum og er öll prentuð í lit.
380 bls.
Bókaútgáfan Opna
ISBN 9789935100450

Málmsmíði
Poul-ArneCallesen,Allan
PetersenogNielsPoulsen

Þýð.:JónaDóraÓskarsdóttir
Bókin er í senn yfirgripsmikil 
og hnitmiðuð kennslubók 
sem spannar öll helstu undir
stöðuatriði málmiðna. Í tíu 
köflum er fjallað ítarlega um 
mælingar, verkfæri, spón
lausa vinnslu, spóntöku
vinnslu, skurðaraðferðir, 
málm og logsuðu, lóðun, 
samskeytingaraðferðir o.fl. 
Bókin er ætluð til kennslu 
í grunndeild málmiðna en 
ætti einnig að nýtast í námi 
í skyldum iðngreinum, starfs
tengdu námi og tækninámi á 
framhaldsskólastigi, sem og 
þeim sem hafa hug á störfum 
sem tengjast málmiðnum.
384 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672807 Kilja

Máttur viljans
GuðniGunnarsson
ritstj.:DavíðA.stefánsson
Hér er bent á hvernig stíga 
má einföld skref inn í velsæld 
og frelsi. Fjallað er um heild
ræna hug og heilsurækt; um 
tengingu líkama og sálar og 
hvernig við umbreytum orku 
á hverjum degi.
302 bls.
Salka
ISBN 9789935418647 Kilja
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★★★★AFHJÚPAR
SPILLT VALDAKERFI

„Þessari bók er ekki hægt annað
en að mæla með.“

– BRYNJÓLFUR ÞÓR GUÐMUNDSSON, FRÉTTAMAÐUR

 
„Spennandi eins og góð glæpasaga. Afhjúpar spillt

valdakerfi. Trúverðug rannsóknarvinna
fyrsta flokks blaðamanns.“

– SVANUR KRISTJÁNSSON, STJÓRNMÁLAFRÆÐINGUR

„Þessi bók Eiríks Bergmanns um hina sjálfstæðu þjóð 
–  trylltan skríl og landráðalýð – er afar þarft framlag 

til þess að hjálpa okkur til þess að ná áttum.“
– JÓN BALDVIN HANNIBALSSON, FRÉTTATÍMANUM

 ★★★★
„Aðgengileg bók um brýnt efni, kannski mikil- 

vægasta efnið um okkur sjálf sem þjóð meðal þjóða.“
JÓHANN HAUKSSON, DV
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Meðganga og fæðing 
með hómópatíu
AnnaBirnaragnarsdóttirog
GuðnýÓskDiðriksdóttir
Áttu von á barni eða er ein
hver sem þér þykir vænt um 
sem á von á gullmola. Þessi 
sjálfshjálparbók er ómissandi 
fyrir allar þær konur sem vilja 
taka meiri ábyrgð á eigin 
heilsu á náttúrulegan, mildan 
og áhrifaríkan hátt. Það er val 
hverrar konu hvernig hún vill 
vinna með líðan sína á með
göngunni. Kynnið ykkur kosti 
hómópatíu á vefsíðu h2, 
www.htveir.is
69 bls.
Hugarflug ehf.
Dreifing: Htveir hómópatíu
bækur ehf
ISBN 9789935902009 Kilja

Mikilhæfur höfðingi
Jónsigurðsson
Ólafur Stefánsson Stephen
sen 1731–1812 var merkis
beri í íslenskri sögu. Sjá hib.is
183 bls.

Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662686
Leiðb.verð: 3.990 kr. Kilja

Milli mála (2010)
ritstj.:erlaerlendsdóttirog
rebekkaÞráinsdóttir
Í heftinu eru greinar eftir 
tólf fræðimenn Stofnunar 
Vigdísar Finnbogadóttur og 
kennara við HÍ. Þýðingar eru 
þema þessa heftis og fjalla 
sex greinar um þær auk sex 
greina um annað efni.
320 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549055
Leiðb.verð: 4.500 kr. Kilja

Mín þú leitar, Guð
Valin orð úr ritum Sigur-
björns Einarssonar, biskups
samant.:BjarniÁrnason
Hér birtast valin orð til upp
byggingar, uppörvunar og 
endurnýjunar, úr fjórum 
bókum dr. Sigurbjörns Einars
sonar.

Hér getur fólk sótt sér 
innblástur og styrk í amstri 
dagsins.
232 bls.
Skálholtsútgáfan
ISBN 9789979792901
Leiðb.verð: 3.580 kr.

Íslenzk fornrit 23. og 24. b.
Morkinskinna I og II
Umsj.:ÁrmannJakobssonog
ÞórðurIngiGuðjónsson
ritstj.:JónasKristjánsson
Morkinskinna er mikið kon
ungasagnarit frá fyrri hluta 
13. aldar og greinir frá þeim 
konungum sem ríktu í Noregi 
eftir fall Ólafs helga á Stiklar
stöðum árið 1030. Um er að 
ræða elsta rit þar sem saga 
margra konunga er rakin 
ítarlega. Morkinskinna gerist 
einkum við norsku hirðina, 
og má greina í frásögninni 
mikinn áhuga á hirðmenn
ingu og hirðlífi, en ekki síst 
konungsvaldi. Enn fremur 
ber sagan vitni miklu dálæti 
á framandi löndum, og 
drjúgur hluti hennar gerist í 
AusturEvrópu og löndunum 
umhverfis Miðjarðarhaf. Ein 
höfuðprýði Morkinskinnu eru 
hinar mörgu frásagnir af sam
skiptum konunga við Íslend
inga sem dveljast í Noregi, 
hinir svonefndu Íslendinga 
þættir. Sumir þáttanna eru 



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

211

meðal meistaraverka ís
lenskra bókmennta. Í Morkin-
skinnu eru fleiri vísur en í 
nokkru öðru fornu íslensku 
sagnariti, og setja þær og hin 
íslensku skáld mikinn svip á 
verkið. Morkinskinna er hér í 
fyrsta sinn gerð aðgengileg 
íslenskum almenningi, með 
ítarlegum formála og skýr
ingum. Skrár, kort og myndir 
prýða útgáfuna. Sjá hib.is
800 bls.
Hið íslenzka fornritafélag
Dreifing:  
Hið ísl. bókamenntafélag
ISBN 9789979893974
Leiðb.verð: 8.790 kr.

Nauðgun
Tilfinningaleg og félagsleg 
hremming
sigrúnJúlíusdóttir
Í bókinni segja 24 konur frá 
reynslu sinni af nauðgun í 
persónulegu rann sóknar 
viðtali við höfund. Konurnar 
segja frá sjálfum sér, árásinni 
sem þær urðu fyrir og eftir
köst un um. Þessi bók á erindi 
við nemendur í fram halds
skólum og háskólum, fagfólk 
á sviði félags og heilbrigðis
vísinda, lög reglu, réttarkerfis 
og síðast en ekki síst við allan 
almenning. 
140 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549222
Leiðb.verð: 4.990 kr. Kilja

Náttúruleg fegurð
Arndíssigurðardóttir
Í þessari gullfallegu bók er 
að finna fjöldan allan af um
hverfisvænum og auðveldum 
uppskriftum að kremum, 
skrúbbum og möskum fyrir 
andlit og líkama, fóta og 
handaböðum, og hárnær
ingu. Uppskriftirnar byggja 
allar á aðgengilegu og ein
földu hráefni.
96 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426116

Nudd fyrir barnið þitt
elsaláraArnardóttir
Myndir:Jóhanneslong
Náin snerting skapar traust 
milli foreldris og barns og 
rannsóknir sýna að markvisst 
ungbarnanudd eykur vellíð
an barns og stuðlar að betri 
svefni. Í þessari aðgengilegu 
bók kennir Elsa Lára Arnar
dóttir nuddari einfaldar og 
árangursríkar aðferðir til að 
nudda bæði kornabörn og 

þau sem eldri eru. Bókina 
prýðir fjöldi ljósmynda sem 
gera hana einkar skýra og 
þægilega í notkun. Það geta 
allir lært að nudda! 
86 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221333

Nútímaheimilið 
í mótun
Fagurbætur, funksjónalismi 
og norræn áhrif á íslenska 
hönnun 1900–1970
Arndíss.Árnadóttir
Hér er fjallað um þær breyt
ingar sem urðu á híbýla
háttum Íslendinga þegar hin 
fjölþjóðlega nútímahreyfing 
í byggingarlist og hönnun 
breiddist út á tímabilinu 
1900–1970 og tengsl þeirra 
við norrænan listiðnað og 
hönnun. Efnið er skoðað frá 
sjónarhóli módernismans og 
efnismenningar hvað varðar 
húsgagnaframleiðslu, neyslu
hætti og hlutverk sýninga. 
Tengsl Íslendinga við „Scan
dinavian design“hreyfingu
na á alþjóðavettvangi upp úr 
miðjum sjötta áratugnum eru 
skýrð. Að lokum er sýnt fram 
á breytingarnar í húsgagna
framleiðslunni með dæmum 
af sýningum og nokkrum 
verkstæðum í Reykjavík og 
á Akureyri þar sem hönnun, 
ný tækni og efni koma á ein
hvern hátt við sögu í fram
leiðslunni.
328 bls.

Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549123
Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

Nútímans konur
Menntun kvenna og 
mótun kyngervis á Íslandi 
1850–1903
erlaHuldaHalldórsdóttir
Bókinni til grundvallar liggur 
umræða sem hófst í lands
málablöðunum árið 1870 um 
hvaða menntun hæfði konum 
og hinu svokallaða kvenlega 
eðli. Þótt umræðan hafi á yfir
borðinu snúist um viðeigandi 
menntun kvenna þá snerist 
hún í raun um samfélagslegt 
hlutverk þeirra. Auk hinnar 
opinberu umræðu er byggt 
á upplifun kvenna eins og 
hún birtist í sendibréfum þar 
sem fram kemur togstreita 
milli ríkjandi hugmynda um 
hlutverk kvenna og löngunar 
þeirra til þess að stíga út fyrir 
‘sitt gólf’. 
388 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549154
Leiðb.verð: 4.500 kr. Kilja
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Nöfn Íslendinga
GuðrúnKvaran
Í NöfnumÍslendinga er fjallað 
um sex þúsund íslensk 
mannanöfn – nöfn sem Ís
lendingar hafa borið í ald
anna rás og allt til nútímans. 
Bókin er er jöfnum höndum 
fræðirit og uppflettirit sem 
kom áður út árið 1991 en 
hefur nú verið rækilega end
urskoðað auk þess sem um 
tvö þúsund nöfn hafa bæst 
við frá fyrri útgáfu. Getið er 
um uppruna nafnanna og 
merkingu, aldur þeirra og 
tíðni, m.a. hversu algeng 
þau eru sem fyrra og seinna 
nafn, svo og sitthvað annað 
til fróðleiks og skemmtunar. 
Einnig er sýnd beyging allra 
nafnanna og mismunandi 
ritháttur.
662 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535461

Opinberun Jóhannesar 
– skýringarrit með 
biblíutexta
sigurbjörneinarsson
Opinberunarbókin er torveld 
aflestrar og engin bók í Biblí
unni torskildari. Í annarlegu 
táknmáli hennar, myndum 
og líkingum er fólgin mikil list 
og djúpsær boðskapur.

Í inngangi er ýmis fróð
leikur um gerð og tilurð 
hennar, gerð grein fyrir 
skýringaraðferðum og gildi 
bókarinnar fyrir nútímann. 
Sigurbjörn túlkar svo Opin
berunarbókina vers fyrir vers 
og brýtur táknmál hennar til 
mergjar. Hún á erindi við alla 
tíma og jafnvel enga fremur 
en nútímann.
254 bls.
Skálholtsútgáfan
ISBN 9789979792932
Leiðb.verð: 3.580 kr.

Óður lífsins
Speki frumbyggja Ameríku
samant.:Helenexley
Vandað safn friðsælla íhug

ana um mennina, jörðina og 
móður náttúru.
144 bls.
Steinegg ehf.
ISBN 9789935421166
Leiðb.verð: 2.290 kr.

Peace and War: 
Niagara of Quotations
JonThormodsson
Veglegt verk í tveimur bind
um, bók eða rafbók, ávöxtur 
33 ára tómstundastarfs Jóns 
Ögmundar Þormóðssonar 
lögfræðings.

Ítarlegar upplýsingar um 
bókina og sýnishorn úr henni 
eru á vefnum: Sites.Google.
co m / s i te / p e a ce a n d wa r
quotations

Á You Tube finnst kynn
ingarmyndband, Peace and 
War Address (leitið undir 
“Peace and War: Niagara of 
Quotations“).
1300 bls.
Jón Ögmundur Þormóðsson
ISBN 9781463554453/978
1461157922

Peningar, græðgi og 
Guð

Hvers vegna kapítalisminn er 
lausnin en ekki vandamálið
JayW.richards
Þýð.:elínGuðmundsdóttir
Útbreiddar goðsagnir um 
kapítalismann hraktar með 
sannfærandi og áhrifaríkum 
hætti. Skyldulesning allra 
sem láta sig þjóðfélagsmál 
varða.
305 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651871 Kilja

Regnskógabeltið 
raunamædda
Claudelévi-strauss
Þýð.:PéturGunnarsson
Stórkostlegur áfangi í rann
sóknum á mannfræði og 
menningu eftir föður mann
fræðinnar, Claude Lévi
Strauss, sem tókst að setja 
samfélag ættbálkanna í sam
hengi við nútímann. Sígilt 
öndvegisrit sem opnar nýjar 
víddir í skilningi á manninum, 
nú loksins fáanlegt á íslensku 
í vandaðri þýðingu Péturs 
Gunnarssonar rithöfundar.
451 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935112101



Morkinskinna er mikið konungasagnarit frá fyrri hluta 13. aldar og greinir frá þeim konungum 
sem ríktu í Noregi eftir fall Ólafs helga á Stiklarstöðum árið 1030. Ritið mun í öndverðu hafa náð 
fram að valdatöku Sverris Sigurðarsonar seint á 12. öld, en niðurlagið er glatað. Hér er á ferð elsta 
rit þar sem saga margra konunga er rakin ítarlega.
     Morkinskinna gerist einkum við norsku hirðina, og mikill áhugi er þar á hirðmenningu og 
hirðlífi. Ein höfuðprýði Morkinskinnu eru hinar mörgu frásagnir af samskiptum konunga við 
Íslendinga sem dveljast í Noregi, hinir svonefndu Íslendinga þættir. Flestir eru þættirnir í sögu 
Haralds harðráða. Sumir þáttanna eru meðal meistaraverka íslenskra bókmennta, svo sem Auðunar 
þáttur vestfirska, Halldórs þáttur Snorrasonar, Hreiðars þáttur heimska og Sneglu-Halla þáttur. 
Vísur Morkinskinnu og skáld þeirra setja jafnframt mikinn svip á verkið.
     Morkinskinna er hér í fyrsta sinn gerð aðgengileg íslenskum almenningi, með ítarlegum formála 
og skýringum. Verkið er í tveimur bindum; í þeim báðum eru formálar og skýringar, en skrár sem 
gilda fyrir bæði bindin eru í því síðara.
 
Útgáfur Íslenzkra fornrita eru gerðar úr garði með rækilegum inngangi og skýringum á kveðskap 
og torskildum orðum neðanmáls, auk sögulegrar, mannfræðilegrar og landfræðilegrar glöggvunar á 
atburðum og aðstæðum þar sem þurfa þykir. Myndir og kort prýða útgáfuna.

MORKINSKINNA

Morkinskinna er mikið konungasagnarit frá fyrri hluta 13. aldar og greinir frá þeim konungum Morkinskinna er mikið konungasagnarit frá fyrri hluta 13. aldar og greinir frá þeim konungum Morkinskinna

TVÖ NÝ BINDI 
ÍSLENZKRA FORNRITA

Dreifing:
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Réttarkerfi 
Evrópusambandsins
og Evrópska 
efnahagssvæðisins
sigurðurlíndalog
skúliMagnússon
Stjórnskipun, grundvallar
reglur og stofnanir ESB og 
EES. Sjá hib.is
220 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662853
Leiðb.verð: 3.990 kr. Kilja

Ritið 1-2/2011
ritstj.:Ásdísr.Magnúsdóttir
ogÞrösturHelgason
Tvö hefti af Ritinu komu út á 
árinu 2011. Þemu ársins voru: 
Háskólinn í krísu og Ljóð.
460 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549109
Leiðb.verð: 3.290 kr. Kilja

Ríkisfang: Ekkert
Flóttinn frá Írak á Akranes
sigríðurVíðisJónsdóttir
Haustið 2008 flúðu átta ein
stæðar mæður skelfilegar 
aðstæður í Al Waleedflótta
mannabúðunum og fengu 
hæli á Akranesi. Sigríður Víðis 
Jónsdóttir kynntist konunum 
og sögu þeirra og fjallar hér 
af yfirsýn og þekkingu um 
landlausa Palestínumenn, 
innrásina í Írak, flóttamanna
búðir í einskismannslandi og 
leiðina löngu á Skagann. Ein
stök frásögn um pólitísk átök 
undangenginna áratuga í 
MiðAusturlöndum og fólkið 
sem lifir og hrærist í skugga 
þeirra.

 PBB / Fréttatíminn
380 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332336

Roðinn í austri
Alþýðuflokkurinn, Komintern 
og kommúnistahreyfingin á 
Íslandi 1919–1924
snorriG.Bergsson
Ítarlegasta rannsókn sem 
gerð hefur verið á upphafs
árum kommúnistahreyf
ingarinnar á Íslandi. Brugðið 
er alveg nýju ljósi á „Rússa
gullið“ og Moskvulínuna 
og fjallað ítarlega um rætur 
vinstri klofningsins í Alþýðu
flokknum. Þá hefur bókin að 

geyma nýjar og mikilvægar 
upplýsingar um „drengs
málið“ svonefnda sem skók 
íslenskt samfélag. Sagnfræði
verk sem sætir tíðindum.
390 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651918

Rosabaugur yfir Íslandi
Saga Baugsmálsins
BjörnBjarnason
Baugsmálið var ekki aðeins 
rekið fyrir dómstólum heldur 
einnig á vettvangi stjórnmála 
og fjölmiðla. Einskis var svif
ist til að festa ýmsar rang
hugmyndir í sessi. Máttur 
peninganna kom þá glöggt 
í ljós. Þessa sögu rekur Björn 
Bjarnason ítarlega í þessari 
mögnuðu bók.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651765 Kilja

Rómverja saga I & II
ritstj.:svanhildurÓskarsdóttir
ogÞorbjörgHelgadóttir
Rómverja saga er sett saman 
úr þýðingum þriggja latínu
rita, Bellum Jugurthinum 
og Conjuratio Catilinae eftir 
Sallústíus og Pharsalia eftir 
Lúkanus. Latínutextarnir voru 
að líkindum þýddir í áföng
um, fyrst BellumJugurthinum 
upp úr miðri tólftu öld og hin 
ritin tvö skömmu síðar. Undir 
lok aldarinnar var þessum 
þýðingum svo steypt saman 
í eina sögu af Rómverjum, 
hugsanlega í klaustrinu á 
Þingeyrum. Sagan hefur 
varðveist í tveimur gerðum, 
eldri gerð sem stendur 
nærri upprunalegum texta 
verksins og yngri gerð sem 
geymir styttan og breyttan 
texta. Eldri gerðina er að 
finna í einu skinnhandriti frá 
fjórtándu öld en sú yngri er 
varðveitt, að hluta eða í heild, 
í sex handritum og handrits
brotum sem skrifuð voru á 
fjórtándu til sextándu öld.
633 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979654117
Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja
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Safar og þeytingar
AmandaCrossog
FionaHunter
Þýð.:ÞórhildurÓlafsdóttirog
MelkorkaÓskarsdóttir
Grænmeti og ávextir inni
halda efni sem líkaminn 
þarfnast til að auka hreysti 
og orku og verjast sjúkdóm
um og kvillum. Í þessari bók 
eru yfir 200 uppskriftir að 
fjölbreyttum og gómsætum 
drykkjum, stútfullum af nær
ingarefnum og orku. Komdu 
kroppnum þægilega á óvart 
og drekktu í þig hollustuna.
128 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221166 ób

Saga
Tímarit Sögufélags. XLIX: 1 
2011 og XLIX: 2 2011
ritstj.:sigrúnPálsdóttir

Tímaritið Saga kemur út 
tvisvar á ári, vor og haust. 
Efni þess er fjölbreytt og 
tengist sögu og menningu 
landsins í víðum skilningi. 
Þar birtast m.a. greinar, við
töl og umfjallanir um bækur, 
sýningar, heimildamyndir og 
kvikmyndir. Ómissandi öllum 
þeim sem áhuga hafa á sögu 
Íslands. Tekið er við nýjum 
áskrifendum hjá Sögufélagi; 
nánar á www.sogufelag.is.
245 bls.
Sögufélag
ISSN 02568411
Leiðb.verð: 3.890 kr. Kilja

Sagan upp á hvern 
mann
Átta íslenskir sagnamenn og 
ævintýrin þeirra
rósaÞorsteinsdóttir
Fjallað er um heimssýn í 
ævintýrum og sagnasjóðum 
sagnafólks, sex kvenna og 
tveggja karla, sem er valið 
úr hópi þeirra fjölmörgu sem 
sagt hafa ævintýri sín og sög
ur inn á segulbönd sem varð
veitt eru í Árnasafni í Reykja
vík. Reynt er að leita svara við 
spurningum um hlutverk og 
umhverfi ævintýranna, hvort 
og þá hvernig náttúrlegt og 
félagslegt umhverfi endur
speglast í ævintýrunum sem 
sagnafólkið velur að segja. 
Æviskeið fólksins er því 
kannað og sagnasjóður hvers 
og eins gaumgæfður. Margar 

Grundvallarrit

www.forlagid.

Gefin út í samstarfi við  
Stofnun Árna Magnússonar  

í íslenskum fræðum. 

Handbók um íslensku er ítarlegt uppsláttar- 

og yfirlitsrit sem hentar öllum – ekki síst þeim  

sem fást við skriftir í störfum sínum, námi  

eða tómstundum.

 Aðgengilegt uppsláttarrit um 
     íslenskt mál

 Hagnýtar ábendingar um málnotkun, 
 stafsetningu og ritun

 Fróðlegir yfirlitskaflar um tungumálið
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sögur sagnafólksins eru einn
ig prentaðar í bókinni.
468 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979654193 Kilja
Leiðb.verð: 5.400 kr.

Sá er maðurinn
JónÞ.Þór
Aðgengileg og handhæg 
uppflettibók með æviágrip
um 380 karla og kvenna sem 
mótuðu mannkynssöguna 
á tímabilinu 1750–2000. 
Ómissandi fróðleiksnáma 
fyrir alla þá sem vilja afla sér 
upplýsinga um þá sem mót
uðu mannkynssögu síðustu 
250 árin. 
232 bls.
Urður bókafélag
ISBN 9789979993179
Leiðb.verð: 3.300 kr.

Siðfræði og samfélag
ritstj.:salvörNordalog
VilhjálmurÁrnason
Afmælisrit Siðfræðistofnunar 
Háskóla Íslands. Í bókinni er 
að finna 12 greinar heim
spekinga og lækna og fluttir 
voru á samnefndri fyrirlestra
röð Siðfræðistofnunar 2008–
2009, en það var tuttugasta 
starfsár stofnunarinnar. Hér 
er að finna fjölbreytt efni 
um hlutverk siðfræðinnar í 
samfélaginu og margvísleg 
samfélagsleg álitaefni eins 
og lífpólitík, umburðarlyndi, 
einkalíf, offitu og upplýst 
samþykki.
200 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979548959
Leiðb.verð: 3.900 kr. Kilja

Silver of the Sea
VölundursnærVölundarson
ogHaukurÁgústsson
Myndir:GunnarKonráðsson
Myndskr.:JónBaldurHlíðberg
Gullfalleg bók á ensku þar 
sem Völundur Snær fer enn 
á ný ótroðnar slóðir. Bókin 
fjallar um íslenska fiskinn og 
þá stofna sem nytjaðir eru 
hér við land. Fróðleikur, upp
skriftir, teikningar, og glæsi
legar ljósmyndir. 
303 bls.
Salka
ISBN 9789935418685

Síðasta vörnin
Hæstiréttur á villigötum í 
eitruðu andrúmslofti
ÓliBjörnKárason
Brugðust dómstólarnir í 
Baugsmálinu? Í þessari bók 
eru rakin dæmi um óheil
brigða viðskiptahætti sem 
þrifust í skjóli dómanna í 
Baugsmálinu og lögðu grunn 
að falli bankanna. Skyldulesn
ing um áhrif Baugsmálsins á 
íslenskt samfélag og mikils
vert framlag til nauðsynlegra 
umræðna um störf dómstóla.
256 bls.
Bókafélagið Ugla
ISBN 9789979651864 Kilja

Sjálfstæð þjóð
Trylltur skríll og 
landráðalýður
eiríkurBergmann
Íslenskt þjóðerni og viðhorf 
til sjálfstæðis og fullveldis 
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INGIMAR SVEINSSON Á HVANNEYRI
Hrossafræði Ingimars er einstök bók. Hér er loksins kom  ið fram 
alhliða upp lýsinga- og fræðirit um hesta, ritað af höfundi sem býr 
að ómældri þekk ingu og reynslu, bæði á viðfangsefni sínu og eins 
hinu að miðla til annarra. Ingimar Sveinsson hefur áratugum saman 
viðað að sér fróð  leik um hesta og hesta hald og efnistök hans eru 
skýr og að geng ileg. 

Ingimar Sveinsson á Hvanneyri er alinn upp á stór býlinu Egils-
stöðum á Fljótsdalshéraði. Að loknu stúd ents prófi sigldi hann til 
Banda ríkj anna og lagði þar stund á háskólanám í búvís ind um. 
Heim kom inn starf  aði Ingimar sem bóndi á Egilsstöðum allt þar til 
hann fluttist með fjölskyldu sína að Hvann eyri í Borgar  firði 1986, 
þar sem hann hefur starfað sem kennari og fræðari síðan.

Hrossafræði Ingimars á tví mæla laust erindi til allra sem yndi 
hafa af hest um og hestamennsku, áhugafólks jafnt sem atvinnu-
manna.

A L H L I Ð A  U P P LÝ S I N G A -  O G  F R Æ Ð I R I T  U M  H E S TA 

I N G I M A R  S V E I N S S O N

HROSSAFRÆÐI
Ingimars
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hafa allt frá lýðveldisstofnun 
einkennt umræður – og 
deilur – um samband Íslands 
við aðrar þjóðir. En hvernig 
skynjum við okkur sem þjóð? 
Og hvernig hefur það haft 
áhrif á samskipti okkar við 
umheiminn? Stórfróðleg bók 
um mikilvægt málefni.
364 bls.
Veröld
ISBN 9789979789888
Leiðb.verð: 5.990 kr.

Skagfirskar 
skemmtisögur
BjörnJóhannBjörnsson
Skagfirskar skemmtisögur 
hafa að geyma um 200 
gáskafullar gamansögur úr 
daglegu amstri Skagfirðinga 
og samferðamanna þeirra til 
sjós og lands. Við sögu koma 
m.a. séra Hjálmar Jónsson, 
Álftagerðisbræður, Haraldur 
frá Kambi, Dúddi frá Skörðu
gili, Friggi á Svaðastöðum, 
Haraldur Bessason, Hvati 
á Stöðinni, Gísli Einarsson, 
Bjarni Har og margir fleiri.

96 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789935435040
Leiðb.verð: 2.980 kr. Kilja

Sonur Hamas
MosabHassanYousefog
ronBrackin
Þýð.:sigurðurJúlíusson
Sönn og sláandi frásaga af 
innherja Hamassamtak
anna sem hafnaði örlögum 
ofbeldis  og leggur nú allt í 
sölurnar til þess að fletta ofan 
af vel varðveittum leyndar
málum og sýna heiminum 
leið til friðar.
288 bls.
L.Í.M
ISBN 9789979709688
Leiðb.verð: 3.490 kr. Kilja

Stalínsbörn
OwenMatthews
Þýð.:elínGuðmundsdóttir
Þegar Owen Matthews hóf 
störf sem blaðamaður í 
Moskvu komst hann í skjöl 
KGB um sovéskan afa sinn, 
byltingarhetju sem fyrir grá
glettni örlaganna féll í ónáð. 
Matthews segir frá örlögum 
afa síns og ömmu og móður 
sinnar og móðursystur í 
Sovétríkjunum á árunum eftir 
byltinguna og á ógnaröld 
Stalíns, ástarævintýri móður 
sinnar og bresks föður síns 
og baráttu þeirra fyrir að fá að 
vera saman. Einnig er hér að 
finna lýsingar lífinu í Moskvu 
og á vígvöllunum í Tsjetsjeníu 
á tíunda áratug síðari aldar, 
eftir hrun kommúnismans 
og í efnahagsþrengingum 
Rússa. Afar áhrifarík og gríp
andi frásögn af mannlegum 
örlögum og mannlegri reisn.
300 bls.
Urður bókafélag
ISBN 9789979993186
Leiðb.verð: 5.680 kr.

Stefnumótunarfærni / 
Leiðtogafærni
Leiðtogafærni – sjálfsskiln-
ingur, þroski og þróun
Stefnumótunarfærni – mark-
mið, stefna og leiðir
HelgiÞórIngasonog
HaukurIngiJónasson
Nú hefur verið bætt úr 
brýnni þörf á nýju námsefni 
í stjórnunarfræðum með 
tveimur nýjum bókum. Í 
Leiðtogafærni er fjallað um 
tilfinningar, hugsun og atferli 
leiðtogans, persónulega 
stefnumótun, áhrif viðhorfa 
og væntinga sem og áhrif 
persónuleika hvers og eins. 
Stefnumótunarfærni fjallar 
um stefnumótun sem fræði
grein og hagnýtingu hennar 
í atvinnulífinu. Með bókinni 
er ætlunin að gera lesendur 
færari um að taka virkan 
þátt í stefnumiðaðri stjórn
un og styrkja þar með þátt
töku þeirra í atvinnulífinu. 
Höfundar bókanna eru for
stöðumenn í meistaranámi 
í verkefnastjórnun á Íslandi 
(MPM) og ráðgjafar hjá Nor
dica ráðgjöf ehf.
217 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111821/1814



sogurutgafa.is

JÓNAS KRISTJÁNSSON HEFUR ÁRATUGUM SAMAN
SKRÁSETT ÞJÓÐLEIÐIR Á ÍSLANDI OG AFRAKSTURINN BIRTIST 
Í ÞESSARI EINSTÖKU BÓK. YFIR 1000 GÖNGU- OG REIÐLEIÐUM 

ER LÝST OG ÞÆR SÝNDAR Á VÖNDUÐUM KORTUM. 

1001 þjóðleið – Jónas Kristjánsson

„Sú bók sem hér kemur út markar kaflaskil
 í leiðsögn um landið okkar.“
  Ólafur Örn Haraldsson, forseti ferðafélags Íslands

„Bókin Þúsund og ein þjóðleið er merkileg bók og mikilsvert framlag
 Jónasar Kristjánssonar til verndar þekktum þjóðleiðum á Íslandi“
   Haraldur Þórarinsson, formaður Landssambands hestamannafélaga

Stafrænn diskur fylgir sem gerir kleift að hlaða leiðunum inn í GPS-tæki og tölvur.
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Stjórnmál og hagfræði
TryggviÞórHerbertsson
Skrif Tryggva hafa vakið 
marga til umhugsunar enda 
tekst honum að setja fram 
hugmyndir sínar og kenn
ingar á skýran hátt. Mikill 
fengur er í þessari bók fyrir 
alla áhugamenn um hag
fræði, stjórnmál og þjóðmál 
almennt.
192 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426161

Stórlaxar
ÞórJónssonog
GunnarBender
Stórlaxar er viðtalsbók þar 
sem sjö landsþekktir ein
staklingar segja veiðisögur 
og ræða um lífið á árbakk
anum. Margir þeirra eru 
þekktir fyrir allt annað en lax
veiði og kemur það mörgum 

vafalaust á óvart að stang
veiði sé þeirra aðaláhugamál 
utan vinnu.

Stórlaxarnir eru:
Kristinn Sigmundsson, 

óperusöngvari, Ragnheiður 
Thorsteinsson, dagskrárgerð
armaður RUV, Björn Kristinn 
Rúnarsson, verslunar og leið
sögumaður, Njörður P. Njarð
vík, prófessor og rithöfundur, 
Ólafur Rögnvaldsson, fram
kvæmdastjóri, Guðmundur 
Þ. Guðmundsson, landsliðs
þjálfari og Árni Baldursson, 
framkvæmdastjóri

Í bókinni eru 48 litsíður 
þar sem gefur að líta myndir 
af öllum stórlöxunum í sínu 
náttúrulega umhverfi, ef svo 
má að orði komast.
180 bls.
Tindur
ISBN 9789979653097
Leiðb.verð: 5.690 kr.

Súpersexspilin
52 leiðir til að stokka upp 
kynlífið
TraceyCox
Þýð.:Nannarögnvaldardóttir
Tracey Cox kann að krydda 
kynlífið á ýmsan hátt og 
Súpersexspilin hennar er svo 
sannarlega hægt að nota til 
að hleypa hita í leikinn og 
gefa ímyndunaraflinu byr 
undir báða vængi. Fantasíur, 
hlutverkaleikir, stellingar, 
kynlífsráð – þetta er allt í spil
unum og hvert einasta spil 
er tromp sem kveikir hug
myndir og eykur lostann.
52 spil
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111845 
Spilastokkur í öskju

Svipast um á 
söguslóðum
Þættir um land, menn 
og mannaminjar í 

Vestur-Skaftfellssýslu
ÞórðurTómasson
Hér er fjallað um mannlíf 
í VesturSkaftafellssýslu á 
liðnum öldum og kynni höf
undar af samfélagi fólks á 
þessu svæði á seinni hluta 20. 
aldar. Bókin samanstendur af 
laustengdum þáttum sem 
allir tengjast störfum höf
undar við íslenska þjóðfræði 
síðastliðin 60 ár.
344 bls.
Skrudda
ISBN 9789979655770
Leiðb.verð: 7.490 kr.

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Sýnilegt myrkur
Frásögn um vitfirringu 
HlJÓÐBÓK
Williamsteyron
Uppl.:Hjaltirögnvaldsson
Þrátt fyrir allt er einn ljós 
punktur við sjúkdóminn 
þunglyndi, það er hægt á 
sigrast á honum. Sjá hib.is
H 215 mín.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662815
Leiðb.verð: 3.490 kr.



Uppheimar  |  Vesturgötu 45  |  300 Akranes  |  511 2450  | uppheimar@uppheimar.is  |  www.uppheimar.is

BJARNI GUÐMUNDSSON Á HVANNEYRI
Farmallinn og fleiri afl- og vinnuvélar frá vélasamsteyp unni Inter-
national Harvester Company (IHC) og frum kvöðl um hennar, þeim 
Cyrus Hall McCormick og William Deering, komu við sögu á svo til 
hverju býli á Íslandi á síðustu öld. Með þeim breyttust búhættir. 
Í stað hand afls og hand verkfæra komu hestaverkfæri og síðar 
afkasta mikil vél knúin verkfæri til ræktunar og heyskapar. Stór-
virkustu vél arn ar frá IHC tóku einnig þátt í vegagerð og öðrum sam-
göngubótum. 

Bjarni Guðmundsson á Hvanneyri vakti óskipta athygli með bók sinni 
. . . og svo kom Ferguson árið 2009. Hér held ur hann áfram að 
ausa af brunni þekkingar sinnar og reynslu í afar áhugaverðri bók, 
fullri af fróðleik, skemmti legum sögum og einstöku myndefni víðs 
vegar að af land inu.

Í þessari bók, Alltaf er Farmall fremstur, segir Bjarni sög ur af 
þessum vinsælu vélum á sinn einstaka hátt, auk þess sem fjórtán 
þekktir einstaklingar rifja upp minn ingar sín ar um Farmal og fleiri 
búvélar frá IHC. 

NÝ OG GLÆSILEG BÓK 
EFTIR BJARNA GUÐMUNDSSON Á HVANNEYRI 
höfund bókarinnar . . . og svo kom Ferguson

SÖGUR UM FARMAL-DRÁTTARVÉLAR 
OG FLEIRI TÆKI FRÁ INTERNATIONAL HARVESTER 

OG HLUT ÞEIRRA Í FRAMVINDU LANDBÚNAÐAR OG ÞJÓÐLÍFS Á ÍSLANDI



222

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

Sæborgin
Stefnumót líkama og tækni í 
ævintýri og veruleika
ÚlfhildurDagsdóttir
Hér er fjallað um sæborgir 
(svo sem gervimenni, vél
menni, klóna) í bókmennt
um og myndmáli. Jafnframt 
er gefið yfirlit yfir erlenda 
umræðu um líftækni og 
sæborgir og sérstök áhersla 
lögð á tengsl hennar við 
bókmenntir og afþreyingar
menningu.

Ritið gefur innsýn í stöðu 
íslenskrar umræðu um líf
tækni í alþjóðlegu samhengi 
og hér er kannað hvernig 
þekking getur búið í ólíkum 
tegundum skáldskapar ekki 
síður en fræðum. Tengsl 
tækni og menningar eru 
könnuð og þá sérstaklega 
birtingarmyndir þeirra í 
skáldskap. Hvaða áhrif hefur 
tæknin á einstakling og 
samfélag? Hvaða áhrif hefur 
tæknin á hugmyndir um 
mennsku? Hver er framtíð 
mannkyns í tæknivæddu 
samfélagi?
476 bls.

Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549062
Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

Táknin í málinu
sölvisveinsson
Tákn í ritmáli og myndmáli 
eru mörg og margslungin. 
Hér er gerð grein fyrir 
merkingu, sögu og ólíkum 
birtingarmyndum mörg 
hundruð tákna og tilvísanir 
í bókmenntir og listaverk frá 
ýmsum tímum notaðar til að 
skýra gildi þeirra og notkun. 
Í bókinni er meðal annars 
fjallað um liti, dýr, guðlegar 
verur, stjörnumerki, trúar
tákn, tölur, frjósemistákn, 
verkfæri og ótalmargt annað. 
Sölvi Sveinsson hefur áður 
sent frá sér fróðleiksrit um ís
lenska málshætti, íslensk orð
tök og uppruna orða. Fjöldi 
skýringarmynda er í bókinni.
464 bls.
FORLAGIð
IÐUNN
ISBN 9789979105107

Textar og túlkun
Greinar um íslensk fræði
sveinnYngviegilsson
Í bókinni eru farnar fjöl
breyttar leiðir að íslenskum 
menningararfi og erlendum 
tengslum hans. Einstök bók
menntaverk, textategundir 
og höfundar eru tekin til 
skoðunar, en hér er einnig 
að finna greinar um nýleg 
fræðirit sem bjóða upp á 
rökræður um afmörkuð svið 
íslenskrar menningar. Látið 
er reyna á aðferðir og hugtök 
eins og mælskufræði, mynd
málstúlkun, listræna heild, 
textatengsl, sálgreiningu og 
kenningar um rými í skáld
skap. Greinarnar veita innsýn 
í íslenska bókmenntasögu 
allt frá siðbreytingu til okkar 
daga, en þungamiðja bókar
innar er umfjöllun um róman
tík 19. aldar og áhrif hennar á 
yngri bókmenntir.
292 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549130
Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

A magic world evolving
Thingvallavatn
A world heritage site
ritstj.:PéturM.Jónassonog
PállHersteinsson
Þingvellir hafa verið vett
vangur margra merkustu 
atburða Íslandssögunnar 
og þeir eru einnig meðal 
merkustu staða landsins frá 
sjónarhóli náttúrfræðinnar. Í 
þessari glæsilegu og vönd
uðu bók fjalla margir fremstu 
vísindamenn okkar um 
mótun svæðisins, jarðfræði, 
veðurfar, gróður og dýralíf.

Bókin kemur nú út í glæ
nýrri útgáfu á ensku. Þegar 
bókin kom fyrst út á íslensku 
árið 2002 hlaut hún Íslensku 
bókmenntaverðlaunin.
303 bls.
Bókaútgáfan Opna
ISBN 9789935100092

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

www.boksala.is



Einföld, aðgengileg og ríkulega  
myndskreytt bók með nákvæmum  
leiðbeiningum fyrir byrjendur  
og lengra komna

• Náðu tökum á aðferðunum
• Lærðu að nota áhöld og vélar
• Sjáðu hvernig á að nota snið
• Skapaðu, bættu og breyttu 

LaNgStærSta bók um SaumaSkap  
Sem komið hefur út á íSLeNSku!

400
 síður í stóru  

broti

Sem komið hefur út á íem komið hefur út á íSLeNSku!

sannkölluð 
       saumabiblía!
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Tímarit um 
menntarannsóknir
7. árgangur
ritstj.:Gretarl.Marinósson
Efni ritsins er fjölbreytt að 
vanda. Höfundar greina, sem 
allar eru ritrýndar, kynna nýtt 
framlag til þekkingar hver á 
sínu fræðasviði sem tengjast 
menntun í víðum skilningi: 
Fötlunarfræði, menntaheim
speki, námskrárfræði, há
skólafræði, námssálarfræði, 
fjölmenningarfræði og stjórn
unarfræði menntastofnana. 
Þær sýna þá fjölbreytni sem 
nú er í menntarannsóknum.
115 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979549000
Leiðb.verð: 3.500 kr. Kilja

Tími heimspekinnar í 
framhaldsskólanum
KristínHildursætran

Frjáls og öguð hugsun heim
spekinnar höfðar ekki síst til 
ungs fólks sem þarf svigrúm 
til að spyrja spurninga út 
frá sínum eigin forsendum 
en jafnframt þann aga sem 
birtist í kröfunni um rök
stuðning. Í bókinni er reynt 
að kynna og skýra þau verð
mæti sem felast í ástundun 
heimspekinnar og sýna fram 
á kennslufræðileg, efnahags
leg og samfélagsleg gildi 
hennar. Sérstaklega er litið 
til framhaldsskólanema og 
leitast við að hlusta á raddir 
þeirra sjálfra. Í gagnrýninni 
hugsun heimspekinnar og 
sjálfstæðum vinnubrögðum 
felst virðing fyrir margbreyti
leika, þjálfun í að takast á við 
óvissu í spurn, forvitni, frelsi 
og ögun, allt þættir sem 
geta nýst í framhaldsskólum 
landsins. Kristín Hildur Sætr
an er M.Paed. í heimspeki 
og kennir við Háskólann í 
Reykjavík.
220 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979548782
Leiðb.verð: 3.900 kr. Kilja

Trolls – Philosophy 
and Wisdom
BrianPilkington
Samkvæmt þjóðsögum eru 
tröll ógurlegar skepnur en 
kannski eru þau friðsælar og 
bráðgreindar verur sem lifa 
í sátt og samlyndi við nátt
úruna? Listamaðurinn Brian 
Pilkington er mikill trölla
vinur og í bókinni kynnumst 
við nýrri hlið á þessum for
vitnilegu verum. Brian hefur 
teiknað íslensk tröll um árabil 

og í þessari glæsilegu bók er 
fallegt safn nýrra mynda sem 
sýna tröll í íslenskri náttúru 
ásamt vísdómsorðum þeirra 
sem rituð eru á ensku.
64 bls.
FORLAGIð
Mál og menning
ISBN 9789979332039

Tröllaspor
Íslenskar tröllasögur II
skrás.:Aldasnæbjörnsdóttir
Í þessu seinna bindi verksins 
birtast tröllasögur frá Norð
austur og Suðausturlandi. 
Þar með eru komnar saman 
í eitt verk allar þekktar sögur 
af íslenskum tröllum. Auk 
þess birtast í þessu bindi 
sögur og kvæði um Grýlu og 
hennar hyski, Leppalúða og 
jólasveinana.
317 bls.
Skrudda
ISBN 9789979655794
Leiðb.verð: 5.990 kr.

Tækileg vitni
sverrirTómasson
Ritgerðir um ísl. fornbók
menntir og túlkun þeirra, 
t.d. Íslendingabók og Heims-
kringlu. Sjá hib.is
411 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662792
Leiðb.verð: 4.900 kr.

Ungbarnanudd
Dýrleifskjóldalog
HeiðaGuðmundsdóttir
Nudd hefur fylgt manninum 
frá örófi alda. Þessari gull
fallegu bók er ætlað að kenna 
aðferðir til að nálgast barnið 
þitt, tengjast því og örva 
snertiskynið með nuddi.

Höfundur bókarinnar, 
Dilla, hefur 20 ára reynslu af 
ungbarnanuddi og setur sitt 
persónulega mark á leiðbein
ingarnar sem allar eru sýndar 
á skýran og einfaldan hátt 
með fallegum litmyndum 
Heiðu ljósmyndara (www.
heida.is).
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Sá kærleikur sem þú lærir 
að miðla í gegnum hend
urnar með ungbarnanuddi 
er kær leikur sem setur mark 
sitt á barnið þitt til lífstíðar. 
Því vilja höfundar bókarinnar 
fyrst og fremst miðla til þín. 
Eigðu kærleiksríkar nudd
stundir með barninu þínu. 
Falleg gjöf handa öllum for
eldrum.

„Ungbarnanudd er frábær 
leið til að tengjast barninu 
sínu og bókin er bæði falleg
ur og fræðandi leiðarvísir um 
hvernig á að bera sig að. Ég 
mæli hiklaust með henni fyrir 
foreldra.“ – Katrín Jakobs
dóttir, menntamálaráðherra.
140 bls.
Tindur
ISBN 9789979653721
Leiðb.verð: 4.990 kr.

Upp á yfirborðið
Nýjar rannsóknir í íslenskri 
fornleifafræði
ritstj.:Gavinlucas
Árið 2010 voru 15 ár liðin 
frá stofnun Fornleifastofn
unar Íslands. Af því tilefni 
kemur út vandað greinasafn 
þar sem kynntar eru ferskar 
niðurstöður og nýstárlegar 
hugmyndir sem endurspegla 
það sem hefur verið að ger
ast í íslenskri fornleifafræði á 
undanförnum árum. 
160 bls.
Fornleifastofnun Íslands
ISBN 9789979707875 Kilja

Uppeldi er ævintýri
MargrétPálaÓlafsdóttir
Margrét Pála, forsvarsmaður 
Hjallastefnunnar, er ein 
áhugaverðasta uppeldis og 
skólamálamanneskja lands
ins. Í þessari jákvæðu og 
um leið fróðlegu bók veitir 
Margrét Pála góð ráð til að 
ná árangri og meiri gleði í 
samskiptum við börn, jafnt 
innan fjölskyldna sem annars 
staðar. 
240 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426185

Úr fórum 
orðabókarmanns
ÁsgeirBlöndalMagnússon
Safn greina eftir höfundinn 
sem starfaði um áratuga 
skeið við Orðabók Háskólans 
og varð landskunnur fyrir út

varpsþætti sína um íslenskt 
mál sem hann annaðist með 
öðru starfsfólki Orðabókar
innar um árabil. Í orðabókar
starfinu viðaði Ásgeir að sér 
mikilli þekkingu á íslenskum 
orðaforða sem hann miðlaði 
í ræðu og riti og birti í ein
stökum greinum um orð og 
orðafar í mæltu máli og 
prentuðu. Söfnun og rann
sóknir Ásgeirs á íslenskum 
orðaforða báru ríkulegan 
ávöxt í hinu mikla verki hans, 
Íslenskri orðsifjabók, sem út 
kom árið 1989. Auk orðfræði
greina eru hér birtar lengri 
og skemmri ritgerðir um 
ýmis viðfangsefni í íslenskri 
málfræði, einkum hljóðfræði, 
orðmyndunarfræði og sögu 
orðaforðans.
281 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979654117
Leiðb.verð: 3.600 kr. Kilja

Útkall
Ofviðri í Ljósufjöllum
Óttarsveinsson
Í þessari nýju og spennandi 
Útkallsbók er fjallað um 
flugslysið í Ljósufjöllum árið 
1986. Björgunarstörf í ofviðri, 
10 klukkustunda bið þeirra 
sem komust af og sérstakt 
hugboð unnustu flugmanns
ins. Einnig er sagt frá heims
metsstökki 10 manna fall
hlífarhóps sem barðist upp 
á líf og dauða við Grímsey. 

Hraði, spenna og tilfinningar 
einkenna metsölubækur 
Óttars Sveinssonar. Á Bóka
sýningunni í Frankfurt gaf 
ARD, stærsta sjónvarpsstöð 
Þýskalands, Útkalli – árás á 
Goðafoss, 5 stjörnur og Der 
SPIEGEL fjallaði einnig afar 
jákvætt um verk Óttars.
224 bls.
Útkall ehf.
ISBN 9789979995777
Leiðb.verð: 5.990 kr.

Velferð barna
Gildismat og ábyrgð 
samfélags
ritstj.:salvörNordal,sigrún
JúlíusdóttirogVilhjálmur
Árnason
Í bókinni fjalla þrettán höf
undar á sviði félagsráðgjafar, 
guðfræði, heimspeki, nær
ingarfræði, sálfræði og upp
eldisfræði um siðferðileg 
álitamál tengd börnum og 
skilyrði þess að þeim geti 
farnast vel. Í brennidepli er 
ráðandi gildismat í neyslu
samfélagi nútímans og áhrif 
þess á velferð barna. Rætt er 
um foreldrahlutverkið, merk
ingu og gildi frelsis í uppeldi 
barna og um þá ábyrgð sem 
við berum sameiginlega á 
uppeldisskilyrðum þeirra 
og hvernig þau mótast. 
Jafnframt er hugað að rétt
indum barna og líkamlegri 
og andlegri næringu þeirra. 
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Vigdís Finnbogadóttir, fyrr
verandi forseti Íslands, ritar 
inngangsorð.
181 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979548935
Leiðb.verð: 3.900 kr. Kilja

Vísindin
ritstj.:AdamHart-Davis
Þýð.:KarlemilGunnarsson
Stórvirkið Vísindin er glæsi
legt uppsláttarrit sem rekur 
þróun vísinda og framfara 
allt frá uppfinningu hjólsins 
til lausna á loftslagsvanda á 
21. öld. Helstu vísindaupp
götvunum mannkynsins eru 
gerð skil og sýnt er hvernig 
hugmyndirnar, uppfinning
arnar og fólkið á bak við þær 
breyttu heiminum. Fjallað er 
um allar helstu raunvísinda
greinar og gerð er grein fyrir 
lykiluppgötvunum, kenn
ingum og hugmyndum. Sér
hvert umfjöllunarefni er gætt 
lífi með skýringarmyndum og 
glæsilegum ljósmyndum svo 
jafnvel flóknustu fyrirbæri 
verða leikmönnum ljós og 
auðskilin. Nýjasta viðbótin í 
bókaflokknum vinsæla „Leið
sögn í máli og myndum“.
512 bls.
FORLAGIð
JPV útgáfa
ISBN 9789935111890

WikiLeaks
Stríðið gegn leyndarhyggju
DavidleighoglukeHarding
Þýð.:ArnarMatthíasson
Saga uppljóstrunarsíðunnar 
WikiLeaks er dramatísk og 
ævintýri líkust og þar koma 
Ísland og Íslendingar mjög 
við sögu.
251 bls.
Veröld
ISBN 9789979789840
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Yfirrétturinn á Íslandi
Dómar og skjöl I. 1690–1710
Umsj.:BjörkIngimundardóttir
Umsj.:GísliBaldurróbertsson
Yfirrétturinn var æðsta dóms
stig á Íslandi á árunum 1563–
1800. Í þessu bindi er fræðileg 
ritgerð um sögu yfirréttarins 
og starfshætti. Meginhluti 
bókarinnar er mál sem komu 
fyrir yfirrétt á árunum 1690–
1710. Hið fyrsta er mál Jóns 
Vigfússonar Hólabiskups sem 
ákærður var fyrir harðýðgi við 

landseta Hólastóls, óleyfilega 
verslun o.fl. Hið síðasta er 
mál Jóns Hreggviðssonar frá 
Reyni á Akranesi. Manna
nafna, staða nafna og at
riðisorðaskrár. Alþingi styrkti 
útgáfuna.
680 bls.
Sögufélag og Þjóðskjalasafn 
Íslands
ISBN 9789979876113
Leiðb.verð: 14.900 kr.

Þingræði á Íslandi
Samtíð og saga
ritstj.:ragnhildurHelgadóttir,
HelgiskúliKjartanssonog
ÞorsteinnMagnússon
Heimastjórn Íslendinga árið 
1904 markaði upphaf þing
ræðis í landinu. Öld síðar 
ákvað forsætisnefnd Alþingis 
að minnast þessa með ritun 
bókar um þingræði á Íslandi. 
Hér er þingræðið rannsakað 
út frá frá ólíkum sjónar
hornum, fjallað um þing
ræðishugtakið í sögulegu 
og alþjóðlegu samhengi, 
þingræðisregluna í íslenskri 
stjórnskipun, framkvæmd 
þingræðis og stöðu Alþingis. 
Greinargott og fróðlegt rit 
fyrir alla sem áhuga hafa á 
stjórnmálum og stjórnskipan 
landsins, skrifað af fræði
mönnum í sagnfræði, lög
fræði og stjórnmálafræði.
497 bls.
Forlagið
ISBN 9789979535553

Þjóðfáni Íslands
Notkun, virðing og umgengni
Hörðurlárusson
Formáli:VigdísFinnbogadóttir
Ýmsar ranghugmyndir um 
meðferð íslenska fánans 
eru lífseigar, til að mynda 
að fáninn sé ónýtur ef hann 
snertir jörð og að þá verði 
að brenna hann. Bókinni er 
ætlað að sýna með skýrum 
hætti að það er auðvelt að 
umgangast íslenska fánann 
af virðingu og að reglur um 
meðferð hans eru byggðar á 
almennri skynsemi.

Auk þeirrar útgáfu sem 
fæst í verslunum selur 
Crymogea 100 tölusett og 
handinnbundin eintök í leðri 
sem aðeins fást hjá útgef
anda. 
64 bls.
Crymogea
ISBN 9789935420077 Kilja



sögusteinn

Í ritverkinu er farið 100 ár aftur í tímann 
og sagt frá öllum Reykvíkingum, sem þá 
byggðu bæinn, og fjölskyldum þeirra.

Götur Reykjavíkur eru teknar fyrir eftir 
stafrófsröð og sagt frá húsum bæjarins 
og um 2400 fjölskyldum sem bjuggu í 
1186 húsum í Reykjavík árið 1910.

Á annað þúsund sögulegar ljósmyndir 
frá Reykjavík prýða hvert bindi verksins 
og hafa fæstar þeirra birst áður. 

Sjón er sögu ríkari.

    
Páll Baldvin Baldvinsson

 Fólkið sem breytti Reykjavík úr bæ í borg
REYKVÍKINGAR
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Þræðir valdsins
JóhannHauksson
Í þessari afhjúpandi bók 
er rýnt í íslenskt samfélag 
og sýnt hvernig viðskipti 
og stjórnmál hafa verið 
gegnsýrð af valda og hags
munatengslum, spilltum 
embættisfærslum, póli
tískum stöðuveitingum og 
„vel heppnuðum“ tilraunum 
til þess að gera almannafé að 
uppsprettu auðs hjá einkaað
ilum. Tekin eru sláandi dæmi 
frá undanförnum árum en 
þagnarhjúpur hefur verið um 
sum þeirra.
198 bls.
Veröld
ISBN 9789979789963
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Þúsund myndir…
milljón minningar
Þormóðursímonarson

Mótorhjól og gítar eru þrosk
andi ferðafélagar fyrir þann 
sem eltir gamlan draum. 
Höfundur fléttar hér lipurlega 
saman gamansögur, náttúru
lýsingar og hugleiðingar 
sínar um sumar af þyngri 
spurningum lífsins. Myndir 
úr ferðinni má sjá á slóðinni 
www.1000myndir.info
96 bls.
Tvíoddi útgáfa
ISBN 9789979709398
Leiðb.verð: 1.999 kr. Kilja

ODDI EHF.

HIÐ ÍSLENZKA BÓKMENNTAFÉLAG

LÆRDÓMSRIT BÓKMENNTAFÉLAGSINS

Hins vegar skyldi maður setja sér fyrir sjónir „óvininn“ 
eins og maður öfundarhatursins hugsar sér hann – og 
þar er einmitt verknaður hans, sköpun hans: hann hefur 
hugsað upp „hinn illa óvin“, „hinn illa“, og raunar sem 
grunnhugtak, en út frá því hugsar hann sér einnig annan 
„góðan“ sem viðbragð og andstæðu – sjálfan sig!

Æskuverk 
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Karl Marx

978-9979-66-265-5

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins
Æskuverk
KarlMarx
Þýð.:OttóMásson
Hér birtast þrjár ritgerðir sem 
Marx skrifaði hálfþrítugur. 
Með fylgir ítarlegur inngang
ur þýðandans, Ottós Más
sonar, þar sem hann beinir 
m.a. sjónum að hugmyndum 
Marx um róttækt lýðræði. Sjá 
hib.is
236 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662969
Leiðb.verð: 3.490 kr.

Ætt og saga
Um frásagnarfræði Sturlungu 
eða Íslendinga sögu hinnar 
miklu
ÚlfarBragason
Sturlunga saga er samsteypa 
veraldlegra samtíðarsagna 
sem fjalla um sögulega at
burði hér á landi á 12. og 13. 
öld. Sturlunga hefur einkum 
verið notuð sem heimild 
í sagnfræðirannsóknum. Í 
þessari bók er hins vegar 
lögð áhersla á tjáningarform 
veraldlegra samtíðarsagna 
og sögurnar og samsteypuna 
í heild sem skoðanaskipti um 
atburðina, sem fjallað er um, 
án þess að tekin sé afstaða 
til sanninda frásagnarinnar. 
Þeirri skoðun er haldið fram 
að nauðsynlegt sé að athuga 
frásagnarfræði Sturlungu 
áður en hún er notuð sem 
söguleg heimild. Heimildar
gildi hennar liggur ekki síður 
í hvernig hún er sögð en hvað 
er sagt.
321 bls.
Háskólaútgáfan
ISBN 9789979548928
Leiðb.verð: 4.900 kr. Kilja

Ættfeður og spámenn
ellenG.White
Þýð.:BogiArnarFinnbogason
Í þessu sígilda verki er að 
finna heildstæða og hrífandi 
sögu úr frásögn Biblíunnar 
um upphaf, fall og áform 
Guðs um að endurskapa hina 
glötuðu paradís. Hvaðan kom 
mannkynið? Hver er orsök 
alls ills? Ef Guð er góður og al
máttugur hvers vegna kemur 
hann þá ekki í veg fyrir allt 
það illa sem gerist í heim
inum? Hvað tekur við þegar 
tilvist okkar lýkur á þessari 
jörð? Tekist er á við áleitnar 
spurningar sem þessar af 
mikilli þekkingu og innsæi í 
þessari einstöku bók.
557 bls.
Frækornið
ISBN 9789979873365
Leiðb.verð: 2.990 kr.



Sagan um Napóleon er um fátæka föðurlandssinnann, ástríðufulla kvennamanninn og ákafa sögu-
manninn sem dreymdi um að verða rithöfundur eða vísindamaður, en lenti í hringiðu frönsku 
byltingarinnar, greip tækifærið og varð valdamesti maður síns tíma. Hvað fékk hann til að setja 
keisarakórónu á höfuð sér fyrir tveimur öldum? Var það stórmennskubrjálæði eða eðlileg umbun 
fyrir mikinn og stórbrotinn frægðarferil? Frá dögum Rómverja hefur enginn stjórnað jafn víðáttu- 
miklu ríki né stýrt þvílíkum herafla og Napóleon Bonaparte. Hann dreymdi um sameinaða Evrópu 
sem hefði einn gjaldmiðil, ein lög og eina höfuðborg: París. Draumur hans kostaði milljónir manna 
lífið. Styrjaldir hans, umbætur í stjórnsýslu og ákvarðanir hafa haft áhrif á þjóðir Evrópu, Suður-
Ameríku og Bandaríkin allt til þessa dags.
Herman Lindquist er þekktur sænskur metsöluhöfundur og vinsæll þáttastjórnandi í sjónvarpi. Hann 
segir skemmtilega frá og lesandinn dregst með í þessari hrífandi lýsingu á lífshlaupi Napóleons í bók 
sem þýdd hefur verið á mörg tungumál. Á þriðja hundrað litmynda prýða bókina sem er ríflega 600 
blaðsíður. Þetta er fyrsta bókin eftir Herman Lindqvist sem kemur út í íslenskri þýðingu og lítur hann 
á þann viðburð sem hápunktinn á rithöfundarferli sínum. Hann verður gestur á rithöfundakvöldi 
Norræna hússins 24. nóvember.

NAPÓLEON

Napóleon er um fátæka föðurlandssinnann, ástríðufulla kvennamanninn og ákafa sögu-

— 195 ára —
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Útivist, íþróttir og tómstundir

100 ára saga 
Íslandsmótsins 
í knattspyrnu, 1 og 2
sigmundurÓ.steinarsson
100 ára saga Íslandsmótsins 
hefur að geyma allt sem máli 
skiptir. Dregin eru fram spenn
andi augnablik og frásagnir 
af skemmtilegum atburðum 
innan sem utan vallar.

Fjölmargar myndir, grafík 
og kort eru í bókunum. 
Myndir af nær öllum meistara
liðunum.

Bækurnar eru litprentaðar 
í veglegu broti. Sjón er sögu 
ríkari.
896 bls.
Sporthamar ehf.
ISBN 9789979709121 (1. bindi) 
/720102 (2. bindi) 
/720119 ( bæði bindin)

25 gönguleiðir á 
Hvalfjarðarsvæðinu
Náttúran við bæjarvegginn
reynirIngibjartsson
Hér er lýst 25 gönguleiðum 
á svæðinu kringum Esju, 
Akrafjall og Skarðsheiði, auk 
undirlendisins við Hvalfjörð. 
Kort og leiðbeiningar fylgja 
hverjum gönguhring.
161 bls.
Salka
ISBN 9789935418685 Kilja

Sérkort – 1:200 000
Akureyri – Mývatn – 
Húsavík – Ásbyrgi
Á kortinu eru ljósmyndir 
og upplýsingar um helstu 
ferðamannastaði á svæðinu. 
Kortið er unnið eftir nýjustu 
stafrænum gögnum og þar 
eru helstu upplýsingar um 
vegi, vegalengdir og ferða
þjónustu.

Blaðstærð: 42 x 94,5 cm. 
Tungumál: Íslenska, enska, 
þýska og franska.
Ferðakort
ISBN 9789979672111

Fatasaumur
Saumtækni í máli og mynd um 
fyrir byrjendur og lengra komna
ÁsdísJóelsdóttir
Í bókinni er að finna ítarlegar 
leiðbeiningar um máltöku og 
hvernig taka á upp snið, vinna 
með sniðbreytingar og sníða 
í efni. Megininnihaldið er 
saumtækniaðferðir í máli og 
myndum, s.s. ýmsar gerðir af 
rennilásum, vösum og krög
um og vinnuferli við saum á 
fatnaði. Einnig er stutt yfirlit 
um textílfræði, fatasögu og 
hvernig vinna má með eigin 
hugmyndir. Bókin er ætluð 
fyrir efri bekki grunnskóla, 
framhalds og háskólastigið, 
en einnig hentar hún fyrir 
námskeiðahald í fatagerð sem 
og áhugafólki.
192 bls.
IÐNÚ bókaútgáfa
ISBN 9789979672913

Fyrra 
bindi

  Fyrra bindi  100 ára saga
      Íslandsmótsins í knattspyrnu
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1 Sigmundur Ó. Steinarsson

Höfundur bókarinnar, Sigmundur Ólafur, hóf störf sem íþróttafréttamaður 1971 og varð íþróttaritstjóri Dag-
blaðsins Tímans 1972–1980 ásamt því að sjá um sérverkefni fyrir blaðið. Hann var umsjónarmaður íþrótta-
frétta Dagblaðsins Vísis 1980–1981, umsjónarmaður íþróttafrétta DV 1981–1985, blaðamaður innlendra frétta 
DV 1986, ritstjóri blaðsins Reykjaness hálft árið 1987, í leyfi frá DV, og hóf aftur störf sem umsjónarmaður 
íþrótta hjá DV í júlí 1987. Sigmundur hóf störf sem íþróttafréttamaður hjá Morgunblaðinu 1. nóvember 1987 
og varð fréttastjóri íþrótta 8. október 1998. Hann lét af störfum hjá Morgunblaðinu 22. maí 2008 og hóf þá 
efnisöflun og ritun á 100 ára sögu Íslandsmótsins í knattspyrnu og landsleikjasögu Íslands.

100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu hefur að geyma 
mikinn fróðleik. Leitast er við að lýsa umhverfinu hverju sinni. 
Dregin eru fram spennandi augnablik knattspyrnunnar; vin-
sælustu íþróttagreinar Íslands og heims. Fyrra bindið segir frá 
byrjun knattspyrnunnar á Íslandi, fram að fyrsta Íslandsmótinu 
sem fór fram, 1912 og síðan er sagan rakin í máli, myndum og 
grafík til 1965. Seinna bindið hefst á keppninni 1966 og lýkur á 
hundraðasta mótinu 2011.

Bækurnar hafa að geyma hafsjó af fróðleik, frásagnir af 
skemmtilegum atburðum innan og utan vallar og margar 
myndir. Mikil menningarverðmæti eru dregin fram, sem voru 
jafnvel á leið til glötunar.

Rifjuð eru upp söguleg atvik og sagt frá ógleymanlegum leikj-
um. Leikmenn og þjálfarar segja frá eftirminnilegum atvikum, 
segja frá samherjum sínum og mótherjum, ásamt því að lýsa 
andrúmsloftinu innan og utan vallar hverju sinni. Fjölmargar 
upplýsingar koma fram, sem hafa ekki komið fram áður.  

Fjölmargar myndir eru í bókinni, sem hafa aldrei áður birst 
opinberlega. Myndir eru af nær öllum meistaraliðunum sem 
koma við sögu. Hver mynd í bókinni á sér sögu – þær sögur eru 
sagðar. Knattspyrnumenn á árum áður unnu einnig frækileg 
íþrótta afrek í öðrum íþróttagreinum. Sagt er frá þeim afrekum. 
Skagamaðurinn Ríkharður Jónsson sagði, þegar hann vildi gera 
út um leikina: „Strákar, upp með fjörið!“

Glæsileg bók sem hefur að geyma eftirminnilega sögu um skemmtilegasta leikfang heims – 
knöttinn! Knattspyrnan er skemmtilegasti leikurinn í víðri veröld. Glæsileiki góðrar knattspyrnu 

og hin mikla fjölbreytni hennar gera leikinn að vinsælustu dægrastyttingu fjöldans.IS
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100
      Íslandsmótsins í knattspyrnu

Glæsileg bók sem hefur að geyma eftirminnilega sögu um skemmtilegasta leikfang heims – 
knöttinn! Knattspyrnan er skemmtilegasti leikurinn í víðri veröld. Glæsileiki góðrar knattspyrnu 

og hin mikla fjölbreytni hennar gera leikinn að vinsælustu dægrastyttingu fjöldans.

  Fyrra bindi100 ára saga
      Íslandsmótsins í knattspyrnu

ára saga
      Íslandsmótsins í knattspyrnu

ára saga
Sigmundur Ó. Steinarsson

Glæsileg bók sem hefur að geyma eftirminnilega sögu um skemmtilegasta leikfang heims – 
knöttinn! Knattspyrnan er skemmtilegasti leikurinn í víðri veröld. Glæsileiki góðrar knattspyrnu 

og hin mikla fjölbreytni hennar gera leikinn að vinsælustu dægrastyttingu fjöldans.

Síðara 
bindi

  Síðara bindi  100 ára saga      Íslandsmótsins í knattspyrnu
Sigmundur Ó. Steinarsson
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2 Sigmundur Ó. SteinarssonHöfundur bókarinnar, Sigmundur Ólafur, er reyndasti íþróttafréttamaður landsins. Hann hóf störf sem íþrótta-

fréttamaður 1971, jafnframt því að sjá um sérverkefni hjá þeim fjölmiðlum sem hann starfaði hjá. Sigmundur varð 

íþróttaritstjóri Dagblaðsins Tímans 1972–1980 – var einnig ritstjóri Sport-blaðsins 1977 og 1978, umsjóna maður íþrótta-

frétta Dagblaðsins Vísis 1980–1981, umsjónarmaður íþróttafrétta DV 1981–1985, blaðamaður innlendra frétta DV 1986, 

ritstjórni blaðsins Reykjaness í Keflavík hálft árið 1987, í leyfi frá DV, og hóf aftur störf sem umsjónarmaður íþrótta hjá 

DV í júlí 1987. Sigmundur hóf störf sem íþróttafréttamaður hjá Morgunblaðinu 1. nóvmember 1987 og varð fréttastjóri 

8. október 1998 til 22. maí 2008, er hann hóf efnisöflun og ritun á 100 ára sögu Íslandsmótsins í knattspyrnu. Þetta er 

tíunda bókin sem Sigmundur hefur skrifað.

100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu hefur að geyma mik-

inn fróðleik. Leitast er við að lýsa umhverfinu hverju sinni og 

dregin eru fram spennandi augnablik knattspyrnunnar.
Fyrra bindið segir frá byrjun knattspyrnunnar á Íslandi, fram að 

fyrsta Íslandsmótinu, 1912, og síðan er sagan rakin í máli, mynd-

um og grafík til 1965. Ómetanlegar frásagnir eru um upphafsárin.

Síðara bindið hefst á Íslandsmótinu 1966 og lýkur á hundruðasta 

mótinu 2011. Tefldu meistararnir 1971 fram ólöglegum leik-

manni í úrslitaleik á Laugardalsvellinum? 
Leikmenn og þjálfarar segja frá eftirminnilegum atvikum, frá 

samherjum sínum og mótherjum, innan sem utan leikvallar.

Fjölmargar upplýsingar koma fram, sem hafa ekki komið fram 

áður. Allir markaskorarar síðustu 64 ára eru nefndir í bókunum.

Margar myndir eru í bókunum, sem hafa aldrei áður birst.

Glæsileg bók sem hefur að geyma eftirminnilega sögu.

Myndir eru af öllum meistaraliðum Íslands 1966–2011, frásagnir af skemmtilegum

og sögulegum atburðum innan sem utan vallar. Leikmenn og þjálfarar segja frá.
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Rúnar Kristinsson, þjálfari  Íslandsmeistara KR 2011 og  Þorvaldur Örlygsson, þjálfari Fram – liðanna sem tóku þátt í fyrsta Íslandsmótinu 1912, ræða um þróun mála á 100. Íslands-mótinu, leggja mat á stöðu  íslenskrar knattspyrnu og segja sitt álit á liðunum 12 sem tóku þátt í Íslandsmeistarabaráttunni.

Rúnar og Þorvaldur standa þar sem Melavöllurinn var, með Þjóðminjasafn Íslands í baksýn.

Á Melavellinum

Jólakortin 
færðu í

Ég ætla að spara í ár!tlt r ra !sÉÉg ætla að spara í ár!
®®

Jólakortin
færðu í



Glæsilegt alfræðirit, fullt af fróðleik, og ómót-

stæðilegum sælkerauppskriftum. Úlfar fjallar 

um meðhöndlun bráðarinnar og hvernig má 

nýta hráefnið sem best, búa til kæfu, pylsur, 

súpur, soð og sósur auk dásamlegra veislu-

rétta á jólaborðið.

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

Villtir
veisluréttir

Bubbi er ástríðuveiðimaður. Hér segir 

hann ævintýralegar sögur um glímu við silung 

og lax. Sögurnar hrífa lesandann alla leið fram 

á árbakkann og Einar Falur styður frásögnina 

með óviðjafnanlegum ljósmyndum.

Veiðisögur

Veiðisögur
      og villibráð



232

Útivist, íþróttir og tómstundir B Ó K A T Í Ð I N D I  2 0 1 1

Góða ferð
handbók um útivist
HelenGarðarsdóttirog
elínMagnúsdóttir
Bókin er alfræðirit fyrir úti
vistariðkendur, bæði byrj
endur og lengra komna. Í 
henni er farið yfir alla grunn
þætti útivistariðkunnar, eins 
og klæða og útbúnaðarval, 
rötun og leiðarval, næringu, 
veður og fyrstu hjálp, svo eitt
hvað sé nefnt. Í bókinni er að 
finna svör við ótal spurning
um. T.d. varðandi áttavitann, 
tjaldið, prímusinn, vandræði 
sem verða við kælingu og 
hvernig eigi að bregðast við 
ef ferðalangar villast á fjöllum 
uppi. Höfundar eiga að baki 
margra ára þjálfun í björg
unarsveitarstarfi. Litprentuð 
gormabók, vatnsþolin.
178 bls.
Útgáfufélagið Sæmundur
ISBN 9789935901422
Leiðb.verð: 3.990 kr.

Grímsá og Tunguá
GuðmundurGuðjónsson
Myndir:einarFalurIngólfsson
Grímsá og Tunguá er þriðja 
bókin í þessari ritröð um ís
lenskar laxveiðiár. Sú fyrsta 
fjallaði um Laxá í Kjós ásamt 
Bugðu. Síðan kom bók um 
Langá. Bókin um Grímsá 
og Tunguá fjallar í máli og 
myndum um þessar perlur 
íslenskra laxveiðiáa sem eiga 
langa sögu stangaveiða og 
hafa alla tíð verið í hópi bestu 
laxveiðiáa landsins. Í bókinni 
er sagan rakin, veiðistöðum 
lýst, auk þess sem hug
leiðingar og veiðisögur fjöl
margra vildarvina Grímsár 
eru á síðum bókarinnar. 
Bókin er skreytt fjölda mynda 
Einars Fals Ingólfssonar ljós
myndara og blaðamanns á 
Morgunblaðinu. Bókin kemur 
út bæði á íslensku og ensku.
220 bls.
Litróf ehf.
ISBN 9789935901620

Ferðakort 5 – 1:250 000
Hálendið
Vandað landshlutakort með 
hæðarskyggingu og 50 metra 
hæðarlínubili auk nýjustu 
upplýsinga um vegi landsins, 
vegalengdir og veganúmer. 
Þá eru mikilvægar upplýs
ingar um ferðaþjónustu svo 
sem um bensínafgreiðslur, 
gististaði og sundlaugar, 
söfn, friðlýstar minjar, golf
velli, hringsjár og bátsferðir. 
Blaðstærð: 86 x 110 cm. 
Tungumál: Íslenska, enska, 
þýska og franska.
Ferðakort
ISBN 9789979672753

Hjólabókin
Dagleiðir í hring á hjóli 
1. bók: Vestfirðir

ÓmarsmáriKristinsson
Vandaður leiðarvísir sem 
sennilega á sér enga hlið
stæðu hér á landi. Bók sem 
hentar öllum sem ferðast um 
Vestfirði.
112 bls.
Vestfirska forlagið
ISBN 9789935430137
Leiðb.verð: 1.980 kr.

Íslenska golfbókin
FrostiBeiðsson
Íslenska golfbókin er í senn 
handbók um íslenska golf
velli og saga íþróttarinnar hér 
á landi. Hún er bæði ætluð 
fyrir byrjendur í íþróttinni og 
margfalda Íslandsmeistara, 
full af gagnlegum upplýs
ingum og skemmtun.

Íslenskagolfbókin hefur að 
geyma ómissandi fróðleik um 
alla þá möguleika sem golf
vellir landsins bjóða kylfing
um. Um leið er hún heillandi 
sögubók, því hér er sagt frá 
upphafi íþróttarinnar, völlum 
fortíðar, minnistæðum atvik
um, kostulegum uppákom
um og hnyttnum tilsvörum 
úr heimi íslenskra kylfinga.
240 bls.
Sena
ISBN 9789935900852



Prjónað úr íslenskri ull  

er mikill fengur fyrir áhugasamt 

prjónafólk sem þyrstir í klassískar 

og fallegar uppskriftir að flíkum 

úr íslenskri ull.

í bókinni er að finna 65 sér-

valdar uppskriftir. Áhersla er  

lögð á lopapeysur en einnig  

eru uppskriftir að smærri  

viðfangsefnum eins og húfum,  

sokkum og vettlingum.

prjónafólk sem þyrstir í klassískar 

GlæsileG ný  prjónabók

í bókinni er að finna 

valdar uppskriftir. Áhersla er 

PRJÓNAÐ ÚR           
   ÍSLENSKRI ULL
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Íslenskar veiðiár
r.N.stewart
Þýð.:einarFalurIngólfsson
Bókin kom fyrst út 1950 sem 
Rivers of Iceland ætluð til 
kynningar á helstu veiðiám 
landsins. Merkileg frásögn 
erlends gests sem hreifst 
af landi og þjóð og tók fjöl
margar myndir bókarinnar. 
Sjá hib.is
216 bls.
Hið íslenska bókmenntafélag
ISBN 9789979662952
Leiðb.verð: 4.990 kr.

Leiðsögn um 
Vatnajökulsþjóðgarð
Nationalpark Vatnajökull – 
ein Reisebegleiter
Vatnajökull National Park – 
a guidebook
HjörleifurGuttormsson
Þýð.:ColettaBürling(þýska)
ogJeffreyCosser(enska)
Vatnajökulsþjóðgarður er 
undraveröld sem hver Ís
lendingur ætti að kappkosta 
að kynnast sem best. Þessi 
bók er fyrsta ritið sem kemur 
út um þjóðgarðinn til upplýs
ingar og fróðleiks. Í henni er á 
hnitmiðaðan hátt gerð grein 
fyrir furðum hans, glæsileika 
og fjölbreyttu náttúrufari. 
Hún leiðir ferðamanninn um 
garðinn í byggð og óbyggð á 
ljósan og aðgengilegan hátt. 
Höfundurinn, Hjörleifur Gutt
ormsson, var frumkvöðull að 
stofnun Vatnajökulsþjóð
garðs. Hann þekkir svæðið 
manna best, hefur enda 
ferðast um jökulinn og um
hverfi hans í aldarþriðjung, 
og er löngu þjóðþekktur fyrir 

skrif sín um íslenska náttúru, 
mannlíf og sögu. Bókin kem
ur út á þremur tungumálum, 
íslensku, ensku og þýsku.
140 bls.
Vinir Vatnajökuls
ISBN 9789935903600 
/24/17
Leiðb.verð: 3.899 kr. hver bók

Ferðakort 3 – 1:250 000
Norðausturland
Vandað landshlutakort með 
hæðarskyggingu og 50 metra 
hæðarlínubili auk nýjustu 
upplýsinga um vegi landsins, 
vegalengdir og veganúmer. 
Þá eru mikilvægar upplýs
ingar um ferðaþjónustu svo 
sem um bensínafgreiðslur, 
gististaði og sundlaugar, 
söfn, friðlýstar minjar, golf
velli, hringsjár og bátsferðir. 
Blaðstærð: 86 x 110 cm. 

Tungumál: Íslenska, enska, 
þýska og franska.
Ferðakort
ISBN 9789979672739

Ferðakort 1 – 1:250 000
Norðvesturland
Vandað landshlutakort með 
hæðarskyggingu og 50 metra 
hæðarlínubili auk nýjustu 
upplýsinga um vegi landsins, 
vegalengdir og veganúmer. 
Þá eru mikilvægar upplýs
ingar um ferðaþjónustu svo 
sem um bensínafgreiðslur, 
gististaði og sundlaugar, 
söfn, friðlýstar minjar, golf
velli, hringsjár og bátsferðir. 
Blaðstærð: 86 x 110 cm. 
Tungumál: Íslenska, enska, 
þýska og franska.
Ferðakort
ISBN 9789979672715

ÍSLENSKAR
VEIÐIÁR

eftir  R.N.  Stewart

EINAR FALUR INGÓLFSSON ÞÝDDII I
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  eftir  R.N.  Stewart

Þessi bók Roberts Neils Stewart hershöfðingja kom fyrst út
árið 1950 undir heitinu Rivers of Iceland. Bókin var skrifuð
fyrir erlenda stangveiðimenn og var markmiðið að kynna
fyrir þeim helstu veiðiár landsins, aðstæður við ár og vötn,
fiskistofnana og aðbúnaðinn á bæjum þar sem dvalið væri.

Íslenskar veiðiár var fyrsta bókin þar sem fjallað er á mark-
vissan hátt um stangveiðiíþróttina á Íslandi, og hefur lengi
verið talin til klassískra veiðibókmennta. Stewart veiddi
fyrst hér á landi árið 1912 og leigði um langt árabil veiðirétt-
inn í Hrútafjarðará og Síká. Íslenskar veiðiár er merkileg frá-
sögn um reynslu skosks ferðalangs sem dvaldi margoft hér á
landi og kynntist þeim gríðarlegu breytingum sem urðu á
högum landsmanna á fyrri hluta tuttugustu aldar. Lýsingar
Stewarts á samgöngum hér á landi, á sveitabæjum og fólkinu
sem hann kynntist, eru ekki síður merkilegar en næmar
lýsingar hans á veiðiánum, fiskum og fuglalífi, veiðiskap og
íslenskum fylgdarmönnum erlendra veiðimanna.

Einar Falur Ingólfsson þýddi bókna. Hana prýða um fimmtíu
ljósmyndir sem Stewart tók hér á landi.
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Bókin kom fyrst út árið 1950 undir heitinu Rivers of Iceland og var skrifuð fyrir erlenda 
stangveiðimenn til að kynna fyrir þeim helstu veiðiár landsins, aðstæður við ár og vötn, 
fiskistofnana og aðbúnaðinn á bæjum þar sem dvalið væri. 

Íslenskar veiðiár var fyrsta bók sinnar tegundar, þar sem fjallað er á markvissan hátt 
um stangveiðiíþróttina á Íslandi, og hefur lengi verið talin til klassískra veiðibókmennta. 
Hershöfðinginn Stewart var gjörkunnugur öllum aðstæðum hér, veiddi fyrst hér á landi 
árið 1912 og leigði um langt árabil veiðiréttinn í Hrútafjarðará og Síká. Íslenskar veiðiár er 
merkileg frásögn um reynslu skosks ferðalangs sem dvaldist margoft hér á landi og kynntist 
þeim gríðarlegu breytingum sem urðu á högum landsmanna á fyrri hluta tuttugustu aldar. 
Lýsingar Stewarts á samgöngum hér á landi, á sveitabæjunum þar sem hann dvaldi og 
fólkinu sem hann kynntist, eru ekki síður merkilegar en næmar lýsingar hans á veiðiánum, 
fiskum og fuglalífi, veiðiskap og íslenskum fylgdarmönnum erlendra veiðimanna.

Einar Falur Ingólfsson ljósmyndari og rithöfundur þýddi bókina. Hana prýða um fimmtíu 
ljósmyndir sem Stewart tók hér á landi. Margar þeirra hafa verið í vörslu afkomenda 
Stewarts og hafa ekki áður birst opinberlega.

KLASSÍSK VEIÐIBÓK

Bókin kom fyrst út árið 1950 undir heitinu  og var skrifuð fyrir erlenda Bókin kom fyrst út árið 1950 undir heitinu Rivers of Iceland og var skrifuð fyrir erlenda Rivers of Iceland og var skrifuð fyrir erlenda Rivers of IcelandBókin kom fyrst út árið 1950 undir heitinu Rivers of Iceland og var skrifuð fyrir erlenda Rivers of Iceland og var skrifuð fyrir erlenda Rivers of Iceland
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Prjónað úr íslenskri ull
Knitting with Icelandic 
Wool
ritstj.:Oddnýs.Jónsdóttir
Myndir:GísliegillHrafnsson
Þýð.:Ístex,VigdísÞormóðs-
dóttirogAnnaCynthialeplar
Glæsileg bók sem geymir 
úrval vinsælustu prjónaupp
skrifta okkar Íslendinga en 
er jafnframt áhugavert og 
fræðandi yfirlitsrit um sögu 
handverks og ullar. Í bókinni 
má finna 65 uppskriftir sem 
valdar eru í samstarfi við 
Ístex. Margar hverjar eru áður 
ófáanlegar sígildar uppskriftir 
og aðrar nýrri með nýtísku
legu ívafi. Áherslan er lögð á 
lopapeysur en einnig eru upp
skriftir að smærri viðfangsefn
um eins og húfum, sokkum, 
vettlingum og treflum. Bókin 
er einnig fáanleg á ensku. 
264 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221104 
/21098

Sérkort – 1:200 000
Snæfellsnes 
– Borgarfjörður
Á kortinu eru ljósmyndir 
og upplýsingar um helstu 
ferðamannastaði á svæðinu. 
Kortið er unnið eftir nýjustu 
stafrænum gögnum og þar 
eru helstu upplýsingar um 
vegi, vegalengdir og ferða
þjónustu. Blaðstærð: 42 x 
94,5 cm. Tungumál: Íslenska, 
enska, þýska og franska.

Ferðakort
ISBN 9789979672128

Sokkaprjón
52 uppskriftir á kríli, krakka, 
konur og karla
Guðrúns.Magnúsdóttir
Myndir:ÝmirJónsson
Í bókinni eru 52 litríkar 
og fallegar uppskriftir að 
sokkum á kríli, krakka, konur 
og karla. Hér er nauðsynleg 
tilsögn fyrir byrjendur og 
lengra komnir fá fjölbreytta 
og skemmtilega leiðsögn 
um sokkaprjón af ýmsu tagi. 
Guðrún S. Magnúsdóttir er 
handavinnukennari að mennt 
og hefur áratuga reynslu af 
prjónaskap. Skemmtileg bók 
sem kemur sköpunargleðinni 
af stað.
128 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221319

Spilakaplar
ÞórarinnGuðmundsson
Fjölbreytni kapla er mikil 
og talið að þeir séu fleiri 
en öll önnur spil til samans 
og meira spilaðir. Í þessari 
bók er lýst mörgum þeim 
köplum sem hafa náð hvað 
mestum vinsældum hér á 
landi og erlendis. Spilakaplar 
er endurútgáfa bókarinnar 
Spilakaplar AB sem kom út 
1992. 
192 bls.
Bókafélagið
ISBN 9789935426017

Stóra saumabókin
Alisonsmith
Þýð.:GuðniKolbeinsson
Ómissandi handbók fyrir alla 
sem áhuga hafa á saumaskap 
og vilja sauma fallegan fatn
að, fylgihluti eða skrautmuni. 
Einföld, aðgengileg og ríku
lega myndskreytt bók með 
nákvæmum leiðbeiningum 
þar sem ólíkum aðferðum er 
lýst skref fyrir skref, rætt um 
efni og áhöld og sýnt með 

nákvæmum skýringarmynd
um hvernig fara skal að. Hér 
er sannkölluð saumabiblía 
á ferð, langstærsta bók um 
saumaskap sem komið hefur 
út á íslensku!
400 bls.
FORLAGIð
Vaka-Helgafell
ISBN 9789979221388

Ferðakort 4 – 1:250 000
Suðausturland
Vandað landshlutakort með 
hæðarskyggingu og 50 metra 
hæðarlínubili auk nýjustu 
upplýsinga um vegi landsins, 
vegalengdir og veganúmer. 
Þá eru mikilvægar upplýs
ingar um ferðaþjónustu svo 
sem um bensínafgreiðslur, 
gististaði og sundlaugar, 
söfn, friðlýstar minjar, golf
velli, hringsjár og bátsferðir. 
Blaðstærð: 86 x 110 cm. 
Tungumál: Íslenska, enska, 
þýska og franska.
Ferðakort
ISBN 9789979672746



Popparinn, athafnamaðurinn,  

eldhuginn og ólíkindatólið  

lítur um öxl. Hér kynnir Þórunn 

Valdimarsdóttir rithöfundur  

til sögunnar allt annan Jakob  

Frímann en fólk telur sig þekkja.

Popparinn, athafnamaðurinn, 

eldhuginn og ólíkindatólið 

lítur um öxl. Hér kynnir Þórunn

Valdimarsdóttir rithöfundur 

til sögunnar allt annan Jakob 

Frímann en fólk telur sig þekkja.

Popparinn, athafnamaðurinn, 

lítur um öxl. Hér kynnir Þórunn

Valdimarsdóttir rithöfundur 

til sögunnar allt annan Jakob 

Frímann en fólk telur sig þekkja.

 Hver er 
maðurinn?
 Hver er 
maðurinn?
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Ferðakort 2 – 1:250 000
Suðvesturland
Vandað landshlutakort með 
hæðarskyggingu og 50 metra 
hæðarlínubili auk nýjustu 
upplýsinga um vegi landsins, 
vegalengdir og veganúmer. 
Þá eru mikilvægar upplýs
ingar um ferðaþjónustu svo 
sem um bensínafgreiðslur, 
gististaði og sundlaugar, 
söfn, friðlýstar minjar, golf
velli, hringsjár og bátsferðir. 
Blaðstærð: 86 x 110 cm. 
Tungumál: Íslenska, enska, 
þýska og franska.
Ferðakort
ISBN 9789979672722

Svarfaðardalsfjöll
Bjarnie.Guðleifsson
Hreppamörkin umhverfis 

Svarfaðardal eru um 120 
km löng og telja 75 tinda 
með jafnmörgum skörðum. Í 
bókinni er greint frá göngu
ferðum á þessa tinda og 
prýða frásagnirnar fjölmargar 
myndir og kort með örnefn
um. Þetta er tvímælalaust 
jólabók fjallgöngufólksins.
191 bls.
Bókaútgáfan Hólar
ISBN 9789979797999
Leiðb.verð: 4.980 kr. Kilja

Veiðisögur
BubbiMorthens
Myndir:einarFalurIngólfsson
Bubbi er ástríðuveiðimaður 
allt frá barnsaldri. Hér kallar 
hann fram eftirminnilega 
atburði, glímu við silung 
og stórlaxa víða um land. 
Sögurnar hrífa lesandann 
alla leið fram á árbakkann og 
Einar Falur styður frásögnina 
með óviðjafnanlegum ljós
myndum. 
160 bls.
Salka
ISBN 9789935418753

Vötn og Veiði
Stangaveiði á Íslandi 2011
ritstj.:Guðmundur
Guðjónsson
Hvað gerðist helst í heimi 
stangaveiðinnar sl sumar? 
Veiðimennirnir, veiðistað
irnir, veiðisögurnar og helstu 
fréttirnar, allt á einum stað 

í þessari fróðlegu bók sem 
hefur komið út frá 1988. 
Mikill fjöldi ljósmynda eftir 
fjölmarga veiðimenn prýða 
bókina og gefa henni lifandi 
og skemmtilegan svip. Þetta 
er veiðibók sem allir áhuga
menn um stangaveiði þurfa 
að eiga.
224 bls.
Litróf ehf.
ISBN 9789935901613
Leiðb.verð: 3.790 kr.

Þar sem himinn frýs 
við jörð
MagnúsÞórHafsteinssonog
FriðþjófurHelgason
Norðurslóðir búa yfir mikilli 
náttúrufegurð og tækifær
um. Þær skipta sífellt meira 
máli fyrir framtíð okkar allra 
og verða æ meira áberandi 
í allri umræðu um náttúru
vernd, nýtingu auðlinda og 
samgöngur. Hér segir frá för 
nokkurra Íslendinga á heims
skautsslóðir NorðurKanada. 
Þeir könnuðu víðfeðm land
svæði sem mjög fáir Íslend
ingar hafa heimsótt áður og 

eru okkur framandi. Hug
rekki, þolgæði og áratuga 
löng reynsla af ferðum um 
hálendi Íslands kom þeim 
áfram yfir mjög erfiðar tor
færur. Sagt er frá náttúruskil
yrðum og fólki sem þeir hittu 
á leiðinni. Athygli er einnig 
beint að sögu landkönnuða 
fyrri alda sem lögðu leið sína 
um þessar miskunnarlausu 
en töfrandi slóðir og máttu 
oft gjalda það dýru verði. 
Bókina prýðir mikill fjöldi 
stórglæsilegra ljósmynda 
sem teknar voru í leiðangr
inum. Auk þess fylgir henni 
rúmlega klukkustundar löng 
heimildarkvikmynd. 
144 bls.
Hið mikla heimskautafélag ehf.
ISBN 9789979720089

Þóra – heklbók
TinnaÞórudóttir
Þorvaldsdóttir
Myndskr.:Ingibjörg
Birgisdóttir
Hér eru sýndar mismunandi 
aðferðir við hekl; allt frá því 
hvernig haldið er á nálinni og 
bandinu til flókinna mynstra. 
Bókina prýða 32 nútímalegar 
og spennandi uppskriftir 
með listrænum myndum og 
leiðbeiningum. 
120 bls.
Salka
ISBN 9789935170200



Haraldur Níelsson (1868–1928), einn sérstæðasti og merkilegasti leiðtogi í sögu Íslendinga, 
tók virkan þátt í heitum samræðum um samfélag, trú og kirkju við upphaf 20. aldar, þýddi 
rit Gamla testamentisins og var um langt skeið einn áhrifamesti kennari við Háskóla Íslands.

Í bókinni segir Pétur Pétursson prófessor í guðfræði sögu Haralds í lifandi og einlægri 
frásögn þar sem fjallað er jöfnum höndum um einkalíf hans, hugsjónamál, fræðastörf og 
guðfræði. Þetta er saga baráttumanns og eldhuga, saga efasemda og ósigra, en jafnframt saga 
umbyltinga í andlegu lífi Íslendinga

Haraldur hafði mikil áhrif með predikunarstarfi sínu í anda nýguðfræðinnar sem svo er 
kölluð. Þó er hans nú ekki síst minnst fyrir framlag sitt í þágu sálarrannsókna á Íslandi. 
Í boðun sinni og rannsóknum studdist hann við leið spíritismans að sannleiksleit manns 
sem varð að spyrja viðkvæmra og áleitinna spurninga um hinstu rök mannlegrar tilveru. 
Sú lífssýn hafði slík áhrif á andlegt líf Íslendinga um hans daga að enn sér hennar stað.

TRÚMAÐUR Á TÍMAMÓTUM
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3 Geitur ehf.
Nóatúni 17, 105 Reykjavík
S: 694 7175
Netf.: pantanir@3geitur.is
Vefsíða: www.3geitur.is

Almenna bókafélagið – BF-útgáfa
Grófinni 1, 101 Reykjavík
S: 615 1122
Netf.: jonas@bokafelagid.is

Anna Rósa grasalæknir ehf.
Álagranda 10, 107 Reykjavík
S: 662 8328
Netf.: annarosa@annarosa.is
Vefsíða: www.annarosa.is

Árnesútgáfan
Bankavegi 2, 800 Selfoss
S: 482 1567
Netf.: gudmkris@simnet.is

Ásprent
Dreifing: Bókaútgáfan Salka

Auðunn Bragi Sveinsson
Dreif: Helgi Magnússon

Baggalútur
Dreifing: Sena
S: 864 1474
Netf.: ritstjorn@baggalutur.is
Vefsíða: www.baggalútur.is

Bergvík ehf
Nethylur 2d, 110 Reykjvík
S: 577 1777
Netf.: oli@bergvik.is

Bjarni Th. Rögnvaldsson
Safamýri 42, 108 Reykjavík
S: 588 5335

Bjartur
Bræðraborgarstíg 9, 101 Reykjavík
S: 414 1450
Netf.: bjartur@bjartur.is
Vefsíða: www.bjartur.is

Bókabeitan ehf.
Síðumúla 29, 108 Reykjavík
S: 588 6609
Netf.: bokabeitan@bokabeitan.is
Vefsíða: www.bokabeitan.is

Bókafélagið – BF-útgáfa
Grófinni 1, 101 Reykjavík
S: 615 1122
Netf.: jonas@bokafelagid.is

Bókafélagið Ugla
Hraunteigi 7, 105 Reykjavík
S: 698 9140
Netf.: nb@simnet.is
Vefsíða: www.bokafelagidugla.is

Bókafélagið Ugla í samvinnu við Sögufélag
Dreifing: Bókafélagið Ugla

Bókaforlagið Bifröst
Dugguvogi 10, 104 Reykjavík
S: 511 2400
Netf.: bokaforlagidbifrost@simnet.is

Bókaútgáfan Björk
Birkivöllum 30, 800 Selfoss
S: 482 1394
Netf.: bokbjork@simnet.is

Bókaútgáfan Draumórar
Háaleitisbraut 129, 108 Reykjavík
S: 690 3249
Netf.: draumorar@gmail.com

Bókaútgáfan Hólar
Hagaseli 14, 109 Reykjavík
S: 587 2619
Netf.: holar@holabok.is
Vefsíða: www.holabok.is

Bókaútgáfan Kópur
Kópavogsbraut 57, 200 Kópavogur
S: 554 1942
Netf.: baldvinleifss@internet.is

Bókaútgáfan Opna
Skipholti 50b, 105 Reykjavík
S: 578 9080
Netf.: opna@opna.is
Vefsíða: www.opna.is

Bókaútgáfan Salka
Skipholti 50c, 105 Reykjavík
S: 552 1122, fax: 552 8122
Netf.: salka@salkaforlag.is
Vefsíða: www.salka.is

Bókaútgáfan Völur
Hávallagötu 24, 101 Reykjavík
S: 663 9907
Netf.: dagmarvala@internet.is

Bókaútgáfan Æskan
Húsalind 7, e.h., 201 Kópavogur
S: 530 5400
Netf.: karl@aeskanbok.is
Vefsíða: www.aeskanbok.is

Brú – Forlag
Dreifing: Forlagið – JPV útgáfa

Crymogea
Barónsstígur 27, 101 Reykjavík
S: 511 0910 / 899 7839
Netf.: kbj@crymogea.is
Vefsíða: www.crymogea.is

Dagný Gísladóttir
S: 862 2208
Netf.: dagny.gisladottir@gmail.com

Edda útgáfa
Lyngháls 4, 110 Reykjavík
S: 522 2000
Netf.: edda@edda.is
Vefsíða: www.edda.is

Einar Sigurðsson
S: 568 9209 / 898 4132
Netf.: esigurd@simnet.is

EPE
Grundarstígur 5, 101 Reykjavík
S: 868 7724
Netf.: eyvindurp@gmail.com

Félag ljóðaunnenda á Austurlandi
Brattahlíð, 750 Fáskrúðsfjörður
S: 475 1211 / 867 2811
Netf.: maggistef1@simnet.is

Ferðafélag Íslands
Mörkinni 6, 108 Reykjavík
S: 568 2533
Netf.: fi@fi.is
Vefsíða: www.fi.is

Ferðakort
Brautarholti 8, 105 Reykjavík
S: 517 7210
Netf.: ferdakort@ferdakort.is
Vefsíða: www.ferdakort.is

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

Fornleifastofnun Íslands
Bárugötu 3, 101 Reykjavík
S: 551 1033
Netf.: kristborg@instarch.is
Vefsíða: www.instarch.is
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Freyjukettir, Norræn menning
S: 552 8080, 694 1264
Netf.: freyjukettir@mmedia.is
Vefsíða: www.mmedia.is/odsmal

Frækornið – bókaforlag aðventista
Suðurhlíð 36, 105 Reykjavík
S: 588 7100, fax 588 7808
Netf.: sda@adventistar.is

Gaman að lifa sf
Grensásvegi 48, 108 Reykjavík
S: 862 8622
Netf.: bryndisviglunds@gmail.com
Vefsíða: www.gamanadlifa.is

Garou ehf
Kaldakinn 4, 220 Hafnarfjörður
S: 892 3081
Netf.: hoskuldur@garou.is
Vefsíða: www.moliflugustrakur.is

Gæludýrafræðslan ehf
Njálsgata 17, 101 Reykjavík
S: 897 9320
Netf.: hvolpahandbokin@gmail.com

Hagstofa Íslands
Borgartúni 21 a, 150 Reykjavík
S: 528 1000
Netf.: upplysingar@hagstofa.is
Vefsíða: www.hagstofa.is

Háskólaútgáfan
Dunhaga 18, 107 Reykjavík
S: 525 4003
Netf.: hu@hi.is
Vefsíða: www.haskolautgafan.hi.is

Heimsfriðarsamband fjölskyldna
Víkurbakka 4, 109 Reykjavík
S:552 7784
Netf.: upf@mmedia.is
Vefsíða: www.heimsfridarsamband.is

Herborg Friðjónsdóttir
Holtsgötu 5, 101 Reykjavík
S: 660 6370
Netf.: fridjong@gmail.com
Vefsíða: http://tiny.cc/75h2o

Hið íslenska bókmenntafélag
Skeifunni 3b, 108 Reykjavík
S: 588 9060
Netf.: hib@islandia.is
Vefsíða: www.hib.is

Hið íslenska þjóðvinafélag
Dreif.: Sögufélag 

Hið íslenzka fornritafélag
Dreif: Hið íslenska bókmenntafélag

Hið mikla heimskautafélag ehf.
Hörgsholti 37, 220 Hafnarfjörður
S: 692 4464 / 696 7503
Netf.: arctictrails@hotmail.com
Vefsíða: www.Arctictrails.is

Hljóðbók.is
Ármúla 7b, 108 Reykjavík
S: 534 1150 / 820 0782
Netf.: herdis@hljodbok.is
Vefsíða: www.hljodbok.is

Hugarflug ehf. 
Dreif: Htveir hómópatíubækur ehf.

Hvað get ég gert sf
Netf.: pantanir@hvadgeteggert.is
Vefsíða: www.hvadgeteggert.is

Hörður Andri Steingrímsson
Hraunbæ 96, 110 Reykjavík
S: 691 9474
Netf.: hordurstein@yahoo.com

Iðunn
Bræðraborgarstíg 7, 101 Reykjavík
S: 575 5600
Netf.: forlagid@forlagid.is
Vefsíða: www.forlagid.is

IÐNÚ bókaútgáfa
Brautarholti 8, 105 Reykjavík
S: 517 7200
Netf.: idnu@idnu.is
Vefsíða: www.idnu.is

Jentas
Austurströnd 10, 170 Seltjarnarnes
S: 568 7054
Netf.: info@jentas.is
Vefsíða: www.jentas.is

Jón Ögmundur Þormóðsson
Dreif: Amazon.com 
Vefsíða: www.amazon.com

JPV útgáfa
Bræðraborgarstíg 7, 101 Reykjavík
S: 575 5600
Netf.: forlagid@forlagid.is
Vefsíða: www.forlagid.is

Kjölur
Skólagerði 6, 200 Kópavogur
S: 564 1020 / 895 1028
Netf.: kjolur@kjolur.com
Vefsíða: www.kjolur.com

Konráð Sigurðsson
Laufengi 6, 112 Reykjavík
S: 777 2700
Netf.: pantanir@joikassi.is

Krydd í tilveruna ehf.
Heiðarhjalla 5, 200 Kópavogur
S: 892 3334
Netf.: krydd@simnet.is

KSF útgáfa
Leynisbrún 12b, 240 Grindavík
S: 461 7999 / 895 8582
Netf.: party.ehf@simnet.is

L.Í.M
Grensásvegur 8, 108 Reykjavík
S: 661 0714
Netf.: ljosimyrkri@gmail.com

Lesstofan ehf.
Hringbraut 121, 107 Reykjavík
S: 662 0897
Netf.: lesstofan@lesstofan.is
Vefsíða: www.lesstofan.is

Lestu.is
Laugavegur 163a, 105 Reykjavík
S: 551 6435
Netf.: lestu@lestu.is
Vefsíða: www.lestu.is

Lífsmótun
Hjalla, 650 Laugar
S: 864 8790.
Netf.: postur@lifsmotun.is
Vefsíða: http://lifsmotun.is

Litróf ehf.
Vatnagörðum 14, 104 Reykjavík
S: 563 6000
Netf.: konni@litrof.is

Mál og menning
Bræðraborgarstíg 7, 101 Reykjavík
S: 575 5600
Netf.: forlagid@forlagid.is
Vefsíða: www.forlagid.is

Mostrarskegg
Garðaflöt 2, 340 Stykkishólmi
S: 568 4448
Netf.: kormakurb@gmail.com

Nýhöfn
Dreif: Sögur útgáfa
S: 864 3865
Netf.: ivarg@simnet.is
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Næst
Stigahlíð 93, 105 Reykjavík 
S: 562 3135, fax 562 3111
Netf.: naest@naest.is
Vefsíða: www.naest.is

Óðinsauga Útgáfa
Spóahöfða 24, 270 Mosfellsbær
S: 866 8800
Netf.: info@odinsauga.com
Vefsíða: www.odinsauga.com

Ókeibæ
Leifsgata 23, 101 Reykjavík
S: 699 7918
Netf.: okei@okei.is
Vefsíða: www.okei.is

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

Ormstunga
Ránargötu 20, 101 Reykjavík
S: 561 0055
Netf.: books@ormstunga.is
Vefsíða: www.ormstunga.is

Prjónaperlur
Álfaskeið 46, 220 Hafnarfjörður
S: 662 8487
Netf.: prjonaperlur@gmail.com
Vefsíða: www.prjonaperlur.midjan.is

Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar
Erluhrauni 4, 220 Hafnarfjörður
S: 693 2915
Netf.: sogukort@sogukort.is
Vefsíða: www.sogukort.is

Reykjavík distillery
Ljósheimum 16b, 104 Reykjavík
S: 695 1008
Netf.: info@reykjavikdistillery.is

ReykjavíkurAkademían
Hringbraut 121, 107 Reykjavík
S: 562 8561
Netf.: ra@akademia.is
Vefsíða: www.akademia.is

Rosa Novella
Miðtún 80, 105 Reykjavík
S: 695 0460 / 562 1460
Netf.: rosagrims@gmail.com
Vefsíða: http://www.facebook.com/pages/
L%C3%ADna-Descret/226033340780609

Salka
Sjá: Bókaútgáfan Salka 

Salt ehf. útgáfufélag
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík
S: 533 4900
Netf.: pontun@saltforlag.is
Vefsíða: www.saltforlag.is

Sena
Skeifan 17, 108 Reykjavík
S: 591 5100
Netf.: jonthor@sena.is
Vefsíða: www.sena.is

Setberg
Freyjugötu 14, 101 Reykjavík
S: 551 7667
Netf.: setberg@setberg.is
Vefsíða: www.setberg.is

Sigrún Gísladóttir
S: 565 8484
Netf.: sigrungisl@simnet.is

Sigurjón Pálsson
Safamýri 43, 108 Reykjavík
S: 773 8072
Netf.: sigurjonpalsson@gmail.com

Sigurjón Þorbergsson
Frostafold 20, 112 Reykjavík
S: 567 5993
Netf.: sigurjontho@hive.is

Skálholtsútgáfan
Laugavegi 31, 101 Reykjavík
S: 528 4200
Netf.: skalholtsutgafan@skalholtsutgafan.is
Vefsíða: www.skalholtsutgafan.is

Skólavefurinn ehf
Laugavegi 163a, 105 Reykjavík
S: 551 6400
Netf.: skolavefurinn@skolavefurinn.is
Vefsíða: www.skolavefurinn.is

Skrudda
Eyjarslóð 9, 101 Rekjavík
S: 552 8866
Netf.: skrudda@skrudda.is
Vefsíða: www.skrudda.is

Snjáfjallasetur
Borgarhóli, 270 Kjósarhreppi
S: 698 7533
Netf.: snjafjallasetur@snjafjallasetur.is
Vefsíða: www.snjafjallasetur.is

Sporthamar ehf.
Goðalandi 18, 108 Reykjavík
S: 553 2406 / 669 1304
Netf.: soss@simnet.is

Steinasafn Petru Sveinsdóttur
Fjarðarbraut 21, 755 Stöðvarfjörður
Dreif: Þorgrímur Þráinsson
S: 661 4000
Netf.: andi@andi.is

Steinegg ehf.
Mosarima 37, 112 Reykjavík
S: 587 8870
Netf.: steinegg@steinegg.is
Vefsíða: www.steinegg.is

Sumarhúsið og garðurinn ehf
Hamrahlíð 31, 105 Reykjavík
S: 578 4800 / 824 0059
Netf.: palljokull@gmail.com
Vefsíða: www.rit.is

Sveinn Snorri Sveinsson
Selás 15, 700 Egilsstaðir
S: 869 0158 / 562 0158
Netf.: sveinn.snorri@est.is

Sögufélag
Fischersundi 3, 101 Reykjavík
S: 551 4620
Netf.: sogufelag@sogufelag.is
Vefsíða: www.sogufelag.is

Sögufélag og Þjóðskjalasafn Íslands
Dreifing: Sögufélag 

Sögufélag Skagfirðinga
Safnahúsinu, 550 Sauðárkrókur
S: 453 6640 / 453 6261
Netf.: saga@skagafjordur.is
Vefsíða: http://sogufelag.skagafjordur.is/

Sögur útgáfa
Vesturgötu 19, 101 Reykjavík
S: 557 3100
Netf.: pontun@sogurutgafa.is
Vefsíða: www.sogurutgafa.is

Sögusteinn ehf.
Dreifing: Reykjavík Art Gallery ehf.

Talstúdíó Ásthildar
Hlaðhamrar 30, 112 Reykjavík
S: 867 2204
Netf.: hildu@simnet.is

Tindur
Lerkilundur 32, 600 Akureyri
Lager: Fiskislóð 75, 101 Reykjavík
S: 773 7300
Netf.: tindur@tindur.is
Vefsíða: www.tindur.is
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Tónaflóð
Klapparstígur 4, 245 Sandgerði
S: 553 0401
Netf.: tonaflod@tonaflod.is
Vefsíða: www.tonaflod.is

Trix Útgáfa
Suðurvangur 8, 220 Hafnarfjörður
S: 662 7080 / 862 4097
Netf.: thorbjorglilja@simnet.is

túri ehf.
Teigagrund 8, 531 Hvammstangi
S: 898 5154
Netf.: turi@turi.is
Vefsíða: www.turi.is

Tvíoddi útgáfa
Tvíoddi, 365 Snæfellsbær
S: 699 8523
Netf.: hundslappadrifa@hotmail.com
Vefsíða: www.1000myndir.info

Töfrakonur / Magic Women ehf.
Syðri – Langamýri, 541 Blönduós
S: 452 7119 / 452 7140
Netf.: langamyri@emax.is / brandsstadir@emax.is
Vefsíða: http://tofrakonur.123.is

Umgerð ehf. / Heima er bezt tímarit
Jöklafold 22, 112 Reykjavík
S: 553 8200
Netf.: heimaerbezt@simnet.is

Undur og Stórmerki
Laugavegi 176, 105 Reykjavík
S: 515 4650 / 862 1482
Netf.: undur@internet.is
Vefsíða: www.undur.is

Unga ástin mín ehf.
Faxafeni 10, 108 Reykjavík
S: 499 2418 / 699 5759
Netf.: sara@ungaastinmin.is
Vefsíða: www.ungaastinmin.is

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

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

Útgáfufélag Búnaðarsambands Vestfjarða
Mýrar, 471 Þingeyri
S: 456 6255
Netf.: birkirf@snerpa.is

Útgáfufélagið Heimur hf.
Borgartúni 23, 105 Reykjavík
S: 512 7575
Netf.: heimur@heimur.is
Vefsíða: www.heimur.is

Útgáfufélagið Natura ehf.
Askalind 6, 201 Kópavogur
S: 697 9515
Netf.: orders@natura.is
Vefsíða: www.natura.is

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

Útkall ehf.
Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík
S: 554 7700 / 562 2600
Netf.: isbok@centrum.is / halfdan@centrum.is

Útseta ehf.
Háaleitisbraut 109, 108 Reykjavík
S: 821 6205
Netf.: birgir@utseta.com

Útúrdúr
Hverfisgötu 42, 101 Reykjavík
S: 864 4403 / 772 9990
Netf.: uturdur@gmail.com

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

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

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

Vinir Vatnajökuls
Sturlugötu 8, 101 Reykjavík
S: 570 2825 / 891 8191
Netf.: vinir@vinirvatnajokuls.is
Vefsíða: www.vinirvatnajökuls.is

Vulkan ehf.
Bókhlöðustígur 10, 340 Stykkishólmur
S: 862 8551
Netf.: vulkan@simnet.is

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

Öryrkjabandalag Íslands
Hátúni 10, 105 Reykjavík
S: 530 6700
Netf.: anna@obi.is

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

Þorgrímur Gestsson
Austurgötu 17, 220 Hafnarfjörður
S: 551 6557 / 849 9399
Netf.: torg@vortex.is

DREIFING:

Amazon.com 
Vefsíða: amazon.com

Amazon.co.uk 
leit: Óðsmál/odsmal; leit: freyjukettir

Helgi Magnússon, 
S: 663 1224
Netf.: bjorgab@simnet.is

Htveir hómópatíubækur ehf.
Lálandi 1, 108 Reykjavík
S: 568 6222
Netf.: h2@htveir.is

Reykjavík Art Gallery ehf.
S: 578 2060 / 893 6653
Netf.: thsteinn@simnet.is

Þorgrímur Þráinsson
S: 661 4000
Netf.: andi@andi.is
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Höfuðborgarsvæði:
Bókabúð Máls og menningar
Laugavegi 18, 101 Rvík., S: 580 5000
Eymundsson
Skólavörðustíg 11, 101 Rvík., S: 540 2350
Bóksala stúdenta – Háskólatorgi
Sæmundargötu 4, 101 Rvík., S: 5700 777
Bóksala stúdenta – Háskólinn í Reykjavík
Sólinni Nauthólsvík, 101 Rvík., S: 599 6469 
Krónan Granda
Fiskislóð 15-21, 101 Rvík., S: 585 7330
Eymundsson
Austurstræti 18, 101 Rvík., S: 540 2131
IÐA bókabúð
Lækjargata 2 A, 101 Rvík., S: 511 5001
Eymundsson 
S-Kringlunni, 103 Rvík., S: 540 2320
Hagkaup
Kringlunni, 103 Rvík., S: 568 9300
Eymundsson
N-Kringlunni, 103 Rvík., S: 540 2145
Hagkaup Holtagörðum
Holtavegi, 104 Rvík., S: 563 5150
Úlfarsfel
Hagamel 67, 107 Rvík., S: 552 4960
Hagkaup Eiðistorg
Eiðistorg 11, 170 Seltjarnanes,
S: 561 2000
Griffill 
Skeifunni 11D, 108 Rvík., S: 533 1010
Office 1
Skeifunni 17, 108 Rvík., S: 550 4100 
Eymundsson 
Hallarmúla 4, 108 Rvík., S: 540 2060
Hagkaup
Skeifunni 15, 108 Rvík., S: 563 5100
Eymundsson, Mjódd 
Álfabakka 14b, 109 Rvík., S: 540 2155
Krónan Bíldshöfða
Bíldshöfða 20, 110 Rvík., S: 585 7370
Hagkaup
Spönginni, Grafarvogi, 112 Rvík., 
S: 563 5300
Hugsel ehf.,Bókabúðin Grafarvogi
Hverafold 1-3, 112 Rvík., S: 567 7757
Bókabúðin Hamraborg
Hamraborg 5, 200 Kópavogur, S: 554 0877
A4 Skrifstofa og skóli
Smáratorgi 1, 201 Kópavogur, S: 580 8000
Eymundsson, Smáralind
Hagasmára 1, 201 Kópavogur, S: 540 2301
Hagkaup 
Smáralind, 201 Kópavogur, S: 530 1000 
Hagkaup Garðabæ
Litlatúni – 210 Garðabæ, S: 563 5400

Office 1
Reykjavíkurvegi 66, 220 Hafnarfjörður, S: 550 4120
Eymundsson
Strandgötu 31, 220 Hafnarfjörður, S: 540 2160
Krónan Mosfellsbæ
Háholti 13-15, 270 Mosfellsbæ, S: 585 7355

rEYKJaNEs:
Eymundsson
Sólvallagötu 2, 230 Keflavík, S: 540 2105
Hagkaup Njarðvík
Fitjum 3 – 260 Reykjanesbæ, S: 422 7700
Bókabúð Grindavíkur
Víkurbraut 62, 240 Grindavík, S: 426 8787

vEsTurLaND:
Eymundsson
Dalbraut 1, 300 Akranes, S: 540 2115
Krónan
Dalbraut 1, 300 Akranesi, S: 585 7375
Nettó Borgarnesi
Borgarbraut 58-60, 310 Borgarnes, 
S: 430 5533
Hagkaup Borgarnesi
Digranesgötu 6, 310 Borgarnes, 
S: 431 3491
Verslunin Sjávarborg
Hafnargötu 4, 340 Stykkishólmur, 
S: 438 1121
Hrannarbúðin
Hrannarstíg 5, 350 Grundarfjörður, 
S: 438 6725
Verslunin Hrund
Grundarbraut 6A, 355 Ólafsvík, S: 436 1165

vEsTfirðir:
Eymundsson
Hafnarstræti 2, 400 Ísafjörður, S: 456 3123
Office 1
Hafnarstræti 9, 400 Ísafjörður, S: 550 4170
Bókaverslun Bjarna Eiríkssonar
Hafnargötu 81, 415 Bolungarvík, 
S: 456 7300
Ranglátur ehf. Bókabúð
Móatúni 20, 460 Tálknafjörður, 
S: 456 2613
Vegamót
Tjarnarbraut 2, 465 Bíldudalur, S: 456 2232
Kaupfélag Steingrímsfjarðar
Höfðatún 4, 510 Hólmavík, S: 455 3100 
Kaupfélag Steingrímsfjarðar
Borgargötu 2, 520 Drangsnes, S: 451 3225

NorðurLaND vEsTra:
Kaupfél. V-Húnvetninga
Strandgötu 1, 530 Hvammstangi, 
S: 455 2300

Samkaup-Úrval
Húnabraut 4, 540 Blönduós,
S: 455 9000
Skagfirðingabúð
Ártorgi 1, 550 Sauðárkrókur, S: 455 4530
Kaupfélag Skagfirðinga
560 Varmahlíð, S: 455 4860

NorðurLaND EYsTra:
Office 1
Glerártorgi, 600 Akureyri, S: 550 4150
Hagkaup
Furuvöllum 17, 600 Akureyri, 
S: 462 3999
Eymundsson
Hafnarstræti 91-93, 600 Akureyri, 
S: 540 2181
Bókaverslun Þórarins Stefánssonar
Garðarsbraut 9, 640 Húsavík,
S: 464 1234
Urð
Aðalbraut 35, 675 Raufarhöfn,
S: 465 1111
Lónið ehf.
Langanesvegi 2, 680 Þórshöfn, 
S: 468 1202

ausTurLaND:
Samkaup Egilsstöðum
Kaupvangi 6, 700 Egilsstaðir, S: 470 1200
Office 1
Miðvangur 30, 700 Egilsstaðir,
S: 550 4160
Krónan Reyðarfirði
Molanum Hafnargötu 2, 730 Reyðarfjörður,
S: 471 2445
Bókabúðin Eskja
Útkaupstaðarbraut 1, 735 Eskifjörður, S: 476 1160
Tónspil ehf.
Hafnarbraut 22, 740 Neskaupstaður, 
S: 477 1580
Samkaup-Strax
Skólavegi 59, 750 Fáskrúðsfjörður, 
S: 475 1580
Kvennasmiðjan
Löngubúð, 765 Djúpivogur, S: 478 8220

suðurLaND:
Krónan Selfossi
Austurvegi 3-5, 800 Selfoss, S: 585 7195
Sunnlenska bókakaffið
Austurvegi 22, 800 Selfoss, S: 482 3079
Office 1
Eyrarvegi 2, 800 Selfoss, S: 540 4190 
Hagkaup Selfoss
Við Larsenstræti, 800 Selfoss
Eymundsson
Strandvegi 54, 900 Vestmannaeyjar, 
S: 482 3683
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10 árum yngri á 10 vikum ..............................  180
100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu, 

1 og 2 ........................................................  230
1001 gamansaga ...........................................  182
1001 þjóðleið .................................................  182
101 Fyrstu orðin .............................................  24
101 Fyrstu orðin .............................................  24
13 þrautir jólasveinanna ................................  2
25 gönguleiðir á Hvalfjarðarsvæðinu .............  230
64° Reykjavík Distillery: Desserts / Eftirréttir..  172
„að skilja undraljós“ .......................................  180
Adam og Evelyn .............................................  80
Adda kemur heim ..........................................  2
Aðgát skal höfð í nærveru sálar......................  182
Af ást til heimsins ..........................................  182
Af fornum lögum og sögum ...........................  182
Af heilum hug ................................................  156
Af hverju gjósa fjöll?.......................................  2
Afleggjarinn ...................................................  104
Afstæðiskenningin .........................................  134
Afviknir staðir .................................................  112
Agnar Smári – tilþrif í tónlistarskólanum .......  2
Akureyri – Mývatn – Húsavík – Ásbyrgi ........  230
Aldarsaga Háskóla Íslands ..............................  150
Aldeilis gaman ...............................................  3
Alkemistinn ....................................................  104
Allra besta gjöfin ............................................  183
Allra síðasta eintakið ......................................  52
Allt á floti .......................................................  80
Allt í fullu fjöri ................................................  24
Allt kom það nær ...........................................  112
Allt með kossi vekur .......................................  52
Alltaf er Farmall fremstur ...............................  183
Almanak Háskóla Íslands 2012.......................  183
Almanak Hins íslenska þjóðvinafélags 2012 ..  184
Andarsláttur ...................................................  80
Andvari 2011..................................................  184
Angantýr ........................................................  156
Anna Rósa grasalæknir og íslenskar 

lækningajurtir............................................  184
Auðnin ...........................................................  120
Auður og gamla tréð – Jógabók fyrir börn .....  3
Austur og vestur um haf ................................  150
Á afskekktum stað..........................................  184
Á rauðum sokkum ..........................................  156
Á réttri hillu....................................................  186
Á risaeðlusafninu ...........................................  24
Ákall til mannkyns. ........................................  186
Án vegabréfs ..................................................  142
Árbók Akurnesinga 2011 ................................  150
Árstíðirnar í garðinum ....................................  186
Ásfjall .............................................................  186
Ást, heilsa og uppeldi stjörnumerkjanna .......  187
Áttablaðarósin ...............................................  120
Bankastræti núll ............................................  187
Barnanuddbókin ............................................  187
Barnið og uppvaxtarárin með hómópatíu ......  188
Bartimæusar þríleikurinn ...............................  25
Bavíani ...........................................................  81
Bernskubók ....................................................  52

Bert og ástin á netinu ....................................  25
Bestu barnabrandararnir ................................  3
Betri næring – betra líf ..................................  188
Biblían ...........................................................  134
Bílar í ám / Cars in Rivers ...............................  142
Bjarnastaðabangsarnir í myrkrinu ..................  25
Bjarnastaðabangsarnir með allt í drasli .........  26
Bjarnastaðabangsarnir og barnfóstran...........  26
Bjarnastaðabangsarnir rífast og rífast ............  26
Bjarni Þorsteinsson ........................................  156
Bláklukkur ......................................................  112
Blindir fiskar ...................................................  112
Bollakökur Rikku ............................................  172
Borða, biðja, elska ..........................................  104
Bónusstelpan .................................................  52
Brakið.............................................................  54
Brandarabók Andrésar númer 2 .....................  26
Brautryðjandinn – ævisaga Þórhalls 

Bjarnarsonar (1885–1916) ........................  157
Brothætt ........................................................  81
Brotin egg ......................................................  81
Bruninn í Skildi...............................................  157
Bumban .........................................................  26
Byggðasaga Skagafjarðar VI ...........................  150
Bölvun faraós .................................................  26
Candida sveppasýking ....................................  188
Cars in Rivers / Bílar í ám ...............................  142
Carpe Diem ....................................................  3
Dagbók Bridget Jones ....................................  104
Dagbók frá veröld sem var .............................  142
Dagbók Kidda klaufa 3 ...................................  28
Dagbók Ólafíu Arndísar ..................................  4
Dagbók vesturfara 1902–1918 ......................  54
Daloon dagar .................................................  113
Dans vil ég heyra ............................................  4
Dauðans óvissi tími ........................................  120
Dauðinn í Dumbshafi .....................................  151
Dádýrsbani .....................................................  82
Dávaldurinn ...................................................  134
Detox .............................................................  188
Dewey ............................................................  158
Djöflanýlendan ..............................................  82
Djöflastjarnan ................................................  82
Dóra Landkönnuður – Hvar er Tíkó ................  28
Dóra Landkönnuður – Leikbók  ......................  28
Drauganet ......................................................  113
Drekatemjarinn ..............................................  28
Dýr sléttunnar ................................................  29
Dæmisögur Esóps ...........................................  29
Döggin skær ...................................................  113
Dögun ............................................................  29
Edda Snorra Sturlusonar ................................  120
Edgar Sawtelle ...............................................  82
Eðli og atferli dýra ..........................................  30
Einar Áskell og allsnægtapokinn ....................  30
Einfaldara sushi ..............................................  172
Einn dagur .....................................................  82
Einn dagur (Hljóðbók) ....................................  106
Einvígið ..........................................................  54
Eiríkur Hansson ..............................................  56

Eitt andartak í einu ........................................  56
Eitt samfélag fyrir alla ....................................  188
Ekkert nýtt, nema veröldin .............................  189
Ekki líta undan ...............................................  158
Eldfuglinn Epos ..............................................  30
Eldgos 1913–2011 .........................................  189
Eldingarþjófurinn ...........................................  30
Eldum íslenskt með kokkalandsliðinu ............  172
Eldum saman .................................................  4
Eldur Niðri ......................................................  158
Elfríð ..............................................................  158
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Equivocal ........................................................  143
Er lítið mein yfirtók líf mitt ............................  160
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Fangarnir í trénu ............................................  6
Fangarnir í trénu (Hljóðbók) ...........................  51
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Fjögur bandarísk ljóðskáld .............................  113
Fjölbreyttar leiðir í námsmati .........................  192
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Fjörugt ímyndunarafl – á fjórum 

tungumálum .............................................  6
Fleiri Prjónaperlur ..........................................  122
Flickmylife ......................................................  192
Fljótt fljótt sagði fuglinn ................................  122
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Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf ........  8
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Fólkið, landið og sjórinn .................................  151
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Frá Bjargtöngum að Djúpi. Nýr flokkur. 
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HaPP HaPP húrra ...........................................  174
Hausaveiðararnir ............................................  88
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