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2Oversatt Vår 2015

Oversatt av Agnes Banach
Roman, kr 349,–
ISBN 978-82-8288-073-2
Utkommer ultimo april 

Witold Gombrowicz  
Trans-Atlantyk

Trans-Atlantyk er uten tvil Witold Gombrowicz’ mest personlige 
roman, og den eneste hvor handlingen utspiller seg i Argentina. 
Romanens «Witold» ankommer – likesom forfatteren selv – Buenos 
Aires høsten 1939. Da nyheten om krigsutbruddet tilflyter ham, 
bestemmer han seg for ikke å returnere til Polen, enda beslutningen 
gjør ham sårbar for anklager om desertasjon. Han oppsøker det 
polske eksilmiljøet på jakt etter jobb og sosialt fellesskap, og blir 
eksponert for dette miljøets lammelse og kollektive skyldfølelse.
 Witold blir venn med den styrtrike dandyen Gonzalo, en kjønns
overskridende «Puto» som hyppig frekventerer byens lugubre strøk 
i håp om å forføre unge gutter. Særlig forgapt er han i den polske 
ynglingen Ignacy, men i veien står guttens far, den staute Tomasz. 
Ignacy blir deretter episentrum for en serie dueller – symbolske så 
vel som bevæpnede. Tomasz kan ikke utstå Gonzalos tilnærmelser, og 
vurderer å drepe sin sønn for å redde «Fedrelandets» ære; Gonzalo 
oppfordrer på sin side sønnen til å begå fadermord for å unnslippe 
den gamles fengsel og opprette en fri «Sønnestavn».
 Som alltid hos Gombrowicz står forholdet mellom form og form
løshet, gammel og ung, fedre og sønner sentralt – i dette tilfellet 
eksplisitt knyttet til nasjon og individ. Et sentralt undertema er 
kunstnerens rolle i nasjonsbyggingen. Og som alltid hos Gombrowicz: 
Selv om romanen byr på et luftig svev, tankemessig, er den befriende 
upretensiøs i form – dominert av absurd humor og et voldsomt 
språklig overskudd. 

Witold Gombrowicz (1904–1969) skrev fem romaner, fire skuespill 
og én novellesamling. Forfatterskapet har vært retningsgivende 
for flere generasjoner av norske litterater – fra Dag Solstad til Karl 
Ove Knausgård. Flamme Forlag har tidligere hatt stor suksess med 
utgivelsen av Dagboken i to bind. 

Witold 
Gombrowicz
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Atlantyk
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Victoria Durnak  
Torget

I Victoria Durnaks andre roman bestemmer en halvt arbeidsledig 
gartner (Elin) seg for å kontakte folk som gir bort ting på Finn.no. 
Det vil si: Først slår hun opp med kjæresten på grunn av det hun 
opplever som mangel på framdrift i forholdet, så tilbyr hun seg å 
levere ting for folk som ikke orker å hente eller levere. Hun blir et 
slags frivillig, ulønnet bud.
 En bokhylle gir blåmerker, et eggeglass forsvinner og en bunke 
kjøkkenhåndklær ligger uklanderlig i en hvit plastpose. Nesten alt 
kommer fram, men det er usikkert hvem som egentlig får hjelp.
 Et tidlig møte på et loppemarked med en mann som hun døper 
Plakatmannen utløser også en serie dramatiske hendelser: Idet hun 
henter en plakat hjemme hos mannen, oppdager hun et fotoalbum 
med barnebilder av hennes beste venninne (Siri). Hvorfor har denne 
rare fremmede mannen disse bildene? Kan hun ta dem med seg? 
Det kan hun ikke. Men hun må finne ut mer om mannen, så mye er 
klinkende klart.
 I Torget sirkulerer mennesker og ting, med varierende verdi. Bord 
kan bety mer enn glass, ting mer enn handlinger. Og kanskje kjempe
store gjenstander som et menneskes fortid og følelsesliv hentes på én 
dør og leveres på en annen?

Victoria Durnak (f. 1989) debuterte i 2010 med diktsamlinga Stock-
holm sier. Hun har siden gitt ut ytterligere én diktsamling og én 
roman.

Pressen om tidligere utgivelser:

«Durnak har på en glimrende måte klart å fange det hverdagslige i det store.» 
– Nordis Tennes, Universitas, om Stockholm sier
 
«Durnaks tekster er usedvanlig spenstige, sjarmerende og talentfulle. […]  
Det lover godt.» 
– Sigmund Jensen, Stavanger Aftenblad, om Deep shit, Arkansas

Roman, kr 329,
ISBN 978-82-8288-062-6
Utkommer ultimo mars

Se også:

Stockholm sier 
Dikt, kr 239,– 
ISBN 978-82-0233-102-3
 
Deep shit, Arkansas 
Roman, kr 298,– 
ISBN 978-82-0235-222-6
 
Natt på museet 
Dikt, kr 249,– 
ISBN 978-82-0239-782-1
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Tiril Broch Aakre 
Redd barna

Det er mandag 8. desember i en hvit villa i en liten innlandsbygd på 
Østlandet. En helt vanlig mandag – tilsynelatende. Snøen laver ned. 
Tanja skal følge Tore og Jorid i barnehagen og på skolen. Mannen 
hennes, Paul, skal på legekonferanse i Brussel. De er preget av sorgen 
over datteren Ida, som døde for to år siden, bare 17 år gammel. Men 
de har kommet seg på beina igjen. Alle synes de har klart seg bra. Nå 
planlegger de en stor fest i forbindelse med sin 10 års bryllupsdag. 
 Så bestemmer Tanjas bror seg for å komme på besøk. Han sier at 
han har permisjon fra fengselet. Men det er noe som ikke stemmer. 
Og det er noe Paul ikke vet. Og vet hun alt om ham? Det er noe med 
denne dagen – det er ekstra mørkt, det er ekstra mye snø, alt virker 
litt annerledes. Det virker som om noe er i ferd med å bryte gjennom. 
Men er det bra eller dårlig? Er det noe man kan bygge et liv på?
  Tanja står ikke på sammenbruddets rand. Sammenbruddet har 
skjedd for lenge siden. Dette er en roman om tiden etter katastrofen, 
tiden etter at man har kommet seg på beina igjen.  
  Redd barna er et menneskelig drama om det som bærer oss og det 
som river grunnen vekk under føttene våre.

Tiril Broch Aakre (f. 1976 i Oslo) bor i Hakadal. Hun debuterte med 
diktsamlingen Kniplinger i 2013. Redd barna er hennes første roman.

Roman, kr 349,–
ISBN 978-82-8288-082-4
Utkommer medio mai
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Olav Løkken Reisop 
Grandiosa

Nikolai har, til sin store fortvilelse, glemt å melde avbud til velstyrets 
årlige middag. Følgelig må han tilbringe en helaften som gjest hos 
Rolf Slependen, en sjofel og nyrik arkitekt som har bygget seg en 
prangende leilighet på toppen av den høyeste bygården i sameiet.
 Men Nikolai nekter å underkaste seg alle simple grep — arkitek
toniske, sosiale, så vel som psykologiske.
 De øvrige gjestene representerer et tverrsnitt av den nye kultur
administrerende eliten: Her er en teatersjef, en forlagsredaktør, en 
professor ved Kunsthøgskolen. Men også en pensjonert og dameglad 
kirurg på nærmere nitti, en mer stillferdig forfatter, og mange flere 
sjablonger. Bak kjøkkenøyen i corian står dessuten en tidligere vinner 
av Bocuse D’or og sørger for at morklene blir forsvarlig forvellet.
 
Etter hvert som middagen skrider frem, og prosecco, riesling og 
ripasso inntas med stadig høyere frekvens, blir stemningen rundt 
bordet mer og mer sjenerende. Herr og fru Slependen er overstadig 
beruset allerede før piggvaren er ferdigspist. Det blir klart for gjes
tene at Slependen ikke har stilt leiligheten til rådighet for å være 
høflig, eller for å være behjelpelig overfor vellet, men for å tvinge 
styremedlemmene til å bevitne en gemen og nådeløs kamp mellom de 
vellevnete ektefellene. Og snart tar taffelet en overraskende vending, 
med konsekvenser som gjør det nødvendig for Nikolai å rekapitulere 
kveldens detaljer, uansett hvor ubetydelige de måtte virke.
 
Grandiosa er en hysterisk roman om kunst, om fellesskap, om Oslo og 
alle dens motbydelige innbyggere.
 
Olav Løkken Reisop (f. 1980) debuterte i 2011 med boka Pastisj.  
Han er utdannet arkitekt og litteraturviter.

 
Pressen om debuten: 

«Stiltyv av høy klasse […] Reisop har en fantastisk evne til å skrive seg inn i 
andres stil – og for så vidt også temaer – med en blanding av forakt og beundring 
for dem han etteraper.»
– Cathrine Krøger, Dagbladet

«Det er smart og kunnskapsrikt, velskrevet og underholdende […]»
– Sigmund Jensen, Stavanger Aftenblad

«Forfatteren skriver med en autoritativ ro som får leseren til å føle seg trygg.  
Han har en overlegenhet og en kontroll som kler en forfatter […] Vi gleder oss 
virkelig til å se hva han vil komme opp med neste gang.»
– Jon Øystein Flink, Klassekampen

Roman, kr 349,–
ISBN 978-82-8288-069-5
Utkommer primo juni

Se også:

Pastisj
Prosa, kr 329,–
ISBN 978-82-02-36583-7
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Inger Wold Lund 
Ingenting skjedde

En familie sitter på toget og spiser pølser fra en stor plastboks.  
To mennesker flytter alle eiendelene sine inn på badet. En ung  
mann finner en feil i den franske oversettelsen av Kafkas Prosessen. 
Himmelen skifter farge fra svart til blå, og idet den når en bestemt 
nyanse, begynner alle fuglene å synge.
 Inger Wold Lund lager kortprosa av hverdagslivets tildragelser. 
Med et enkelt språk forteller hun historier om dyr, planter, mennes
ker og hendelser dem imellom. De korte fortellingene kan også leses 
som en oppfordring til økt reseptivitet: Hvorfor ser vi det vi ser?  
Hvor mye av virkeligheten går tapt for oss fordi vi ikke holder øyne  
og ører åpne?
 
For noen år siden. I min mors stue.
 
– Det er godt å ha deg hjemme. 
 – Jeg bor ikke her lenger.
 – Det er godt å ha deg hjemme.

Inger Wold Lund (f. 1983 i Bergen) er debutant. Hun har de siste 
årene bodd i Berlin, der hun virker som billedkunstner og skribent. 

Kortprosa, kr 279,–
ISBN 978-82-8288-068-8
Utkommer medio mars
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Dikt, kr 249,–
ISBN 978-82-8288-067-1
Utkommer medio mai

Se også:

LHMR
Dikt, kr 129,–
ISBN 978-82-0238-658-0 

Terje Thorsen 
Ned mot null 

Det begynte som gamle menn på randen. Fire av dem. De skulle bare 
dø. Og Thorsen skulle portrettere dem som fire vanlige gubber. Gamle 
Ola Nordmann, liksom. Men òg som fire landshøvdinger. Hva heter 
dem igjen, sa Thorsen, de gamle Arbeiderpartigubbene? Gerhard
sen, Bratteli, Lie. Og en til. Ikke for å si noe om hva vi er eller har 
vært, men for å si noe om hva vi ikke er lenger: kollektive, pålitelig, 
etterrettelig.
 Men så blei det noe anna etter hvert. Så blei det mer Thorsen enn 
gamle gubber. Det blei dikteren selv. Det blei brutalt biografisk poesi. 
Men ikke skriv det, sa Thorsen. Hva skal jeg skrive, da? Skriv hva 
du vil, men ikke det. Hva med: Ekstremt forgjengelig poesi? Ja, den 
er bra. Siste spatak? Ja. Seks fot under Torvund? Ja! Men hva betyr 
egentlig det? Det betyr at dette er siste gang, håper jeg, det betyr at 
dette er det første forsøket jeg gjør på å skrive den siste boka mi.  
Skjer det mer etter dette, blir det mot min vilje. THIS SQUID IS 
OUT OF INK. 
 Derfor har jeg i enda større grad gått i dialog med døde venner og 
kolleger i disse diktene. Fordi: Det fins ikke noe håp i det lavlitterære. 
I Norge i dag er jeg helt betydningsløs. Jeg skriver mer enn noen gang 
i et vakuum.

Terje Thorsen er født i Fåberg i 1965 og bor i Oslo. Han debuterte 
med diktsamlingen Dikt fra ei nonne i 2009. Ned mot null er hans 
femte samling.

«Sterk, sårbar og selvutleverende beatpoesi som på sitt beste treffer leseren midt 
i hjerteroten.»
— Arne Hugo Stølan, VG
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Poesi, kr 269,–
ISBN 978-82-8288-052-7
Utkommer ultimo april

Se også: 

Pubertet
Boksingel, kr 75,–
ISBN 9788-28-288-034-3

Camilla Groth 
Et sted der ute er jeg lykkelig

Camilla Groth tar utgangspunkt i noen av bildene til Edvard Munch 
(Pubertet, Den druknede gutt, m.fl.) og skriver seg inn i dem, inn i de 
portrettertes tanker og liv. Hva tenker den unge jenta på sengekanten 
mens blikket til Edvard stryker over henne igjen og igjen? 
 Munchs malerier er som kjent særdeles engstelige arbeider; mørke, 
uavsluttede og spørrende, fulle av mennesker i det vi uten å overdrive 
kan kalle vanskelige situasjoner – så var det på høy tid at noen tok seg 
bryet og gi disse menneskene stemme, la dem svare på bildene av seg 
selv, la dem leve og kanskje by på litt lys i Munchs stummende mørke. 
 Et sted der ute er jeg lykkelig vrenger forholdet mellom kunstne
ren og kunstnerens motiver: Her stirrer de tilbake på ham. 

Camilla Groth (f. 1973) bor i Oslo. Hun debuterte i 2008 med dikt
samlingen Nature boy. Dette er hennes tredje ordinære utgivelse. 
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Atle Håland 
Han

Atle Hålands Han er en kjærlighetssamling om han og han: om gutten 
som må stå bak siloen og vente på gutten som nettopp har stått oppe 
på scena og sunget med bandet sitt i ryggen.
 Sunget og vært punkestjerne. Men etter siste ekstranummer, når 
han skal møte han igjen, kan ingen se dem. Må ingen se dem. I det 
første diktet rører hendene deres så vidt borti hverandre. I det siste 
har de ikke møttes på lenge. Innimellom ligger alt.
 Diktene i Han er kalde og varme om hverandre, en kjærlighet som 
først dytter deg bort, så omfavner deg, så dytter deg bort igjen, litt 
hardere, så omfavner deg igjen, litt tettere. Guttene får én sommer 
sammen, en sommer med små, hemmelige fester i ferietomme hus  
og andre bortgjemte steder. 

Atle Håland (f. 1985) er bosatt i Kristiansand. Han har gått på 
Forfatter studiet i Bø. Diktsamlingen Han er hans første bok. 

Dikt, kr 269,–
ISBN 978-82-8288-085-5
Utkommer medio mai
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Liv Køltzow og Hans Petter Blad 
Å forsvinne i teksten

Å forsvinne i teksten er like deler biografi, litterær dialog, sykdoms
beskrivelse og tilblivelseshistorie. I samtale med Hans Petter Blad 
går forfatteren gjennom alle sine utgivelser, overskuer sitt livsløp og 
forankrer forfatterskapet i en modernistisk tradisjon, med tidsskriftet 
Profil som omdreiningspunkt. Samtidig kastes det et både tragisk og 
spørrende lys over romanen hun har arbeidet så intenst med å mange 
år, i realiteten helt siden hun fikk diagnosen Parkinsons i 2002. 
 Foreliggende bok blir derved et fullkomment dramatisk blikk inn 
i selve skapelsesprosessen. Dramatisk fordi forfatteren kjemper, ikke 
bare mot teksten, men også mot sykdommen, som er motor i roman
universet og antagonisten i både livet og boka. Intervjuet ledsages av 
utdrag fra den hittil uutgitte romanen, og problematiserer den dype 
kløften mellom faktisk roman og tilsynelatende selvbiografi.

Liv Køltzow (f. 1945) er særlig kjent for sitt feministiske ståsted og 
utgangspunkt som forfatter. Hun debuterte med novellesamlingen 
Øyet i treet i 1970, og har siden gitt ut seks romaner og ytterligere én 
novellesamling. Hun har også skrevet en biografi over Amalie Skram. 
I vinter fylte hun 70 år. 

Hans Petter Blad (f. 1962 i Oslo) veksler mellom poesi, dramatikk 
og prosa. Han har tidligere utgitt tre romaner samt diktsamlingene 
Biblioteket, Marmor og Museum. Som dramatiker er Blad best kjent 
for teaterstykkene Små menn og Roe Head.
 

Sakprosa, kr 329,–
ISBN 978-82-8288-086-2
Utkommer medio mai
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Geir Gulliksen 
Ung trost klokken fem om 
morgenen i en brusende alm 
Dikt, kr 129,–
ISBN 978-82-8288-090-9
Utkommet

I fjor høst utga Geir Gulliksen 
sin første diktsamling siden 
2008. Den var utsolgt etter tre 
måneder, og nå trykker vi en 
billigutgave med enda flere, 
nyskrevne dikt. 
 Ung trost klokken fem om 
morgenen i en brusende alm 
handler om å leve med seg selv 
og andre, der det grunnleg
gende slektskapet mellom alt 
organisk liv fremstår viktigere 
enn individuelle, menneskelige 
variasjoner. 

«Geir Gulliksen, vi vil ha mer 
fugledikt!»
– Siss Vik, Trond Haugen og Marit 
Grøtta, Kulturhuset NRK P2

«Det er en vakker, vemodig og appel-
lerende bok. [...] Hos Geir Gulliksen 
kan en liten spurv få deg til å skjønne 
hva ensomhet er.»
– Ingunn Økland, Aftenposten

«Forbilledlig fint om fugleskrottene 
rundt oss. Diskuterende, sanselig, 
med bilder du kan bære med deg 
langt inn i julestria. Like deler smart 
og rørende.»
– Karin Haugen, Klassekampen: 
Årets beste bøker

Geoff Dyer 
En ren besettelse. Basketak med  
D. H. Lawrence
Oversatt av Bjørn Alex Herrman 
Prosa, kr 129,–
ISBN 978-82-8288-083-1
Utkommet

Geoff Dyer var ennå en relativt 
ung forfatter da han bestemte 
seg for å skrive en stor bok om 
D.H. Lawrence. Et grandiost 
prosjekt som mislyktes omtrent 
før det ble påbegynt. I boka 
følger vi ham på en vinglete, 
inkonsekvent researchtur i 
Lawrences fotspor – fra Paris 
via Sicilia, Eastwood og Oaxaca 
til Taos – med innstukne 
refleksjoner om sjømat, engelsk 
fjernsyn, italiensk æreskodeks, 
forfatterens eget kjærlighetsliv 
og iblant også D.H. Lawrence.

«En ren besettelse er en bok om å 
tenke og leve ved hjelp av litteratur.»
– Bernhard Ellefsen, Morgenbladet

«Jeg elsker når litteraturen fanger 
og griper om ens egne ufullendte, 
kaotiske tanker, og uavhengig av 
engasjement for D.H. Lawrence per 
se, kan man som leser fryde seg 
over Dyers treffende skisser av små 
og store aspekter ved tilværelsen 
som skrivende, som reisende, som 
kjæreste, som lidenskapelig og 
litterær …»
– Thea Marie Dolva, 
Fædrelandsvennen

Stig Sæterbakken 
Der jeg tenker er det alltid mørkt
Essays, kr 129,–
978-82-8288-054-1
Utkommer medio april

Stig Sæterbakken gikk bort 
vinteren 2012, bare 46 år 
gammel. Der jeg tenker er det 
alltid mørkt er en samleutgave 
av hans «hemmelige» essay
trilogi, utgitt som boksingler på 
Flamme Forlag i tidsrommet 
april 2009–august 2011. Den 
innbundne har vært utsolgt en 
stund; her kommer endelig den 
heftede utgaven.

«Tre kvintessensielle Sæterbakken- 
tekster … Innholdet er filosofisk og 
personlig. Sæterbakken gyver løs på 
de samme eksistensielle spørsmålene 
som også gjennomsyrer romanene 
hans, men uten det filteret fiksjonen 
tilbyr.»
– Ole Øyvind Holth, Dagbladet

«Alle (singeltekstene) berører 
eksistensielle spørsmål, og ble 
spesielt nærlest etter hans død, uten 
at mange fant konkrete svar, annet 
enn at de tre korte bøkene var av god 
Sæterbakken-kvalitet og at vi aldri 
får noen annen forklaring på noe enn 
tekstene. De er litteratur om litteratur, 
tanker vi aldri tillater andre steder enn 
i det skrevne..»
– Vidar Kvalshaug, Aftenposten
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