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Roman, lanseres primo august
ISBN 978-82-02-31155-1

Etter fem strake år på Roskilde har Linn Strømsborg 
skrevet ei bok om hvordan det går an å forelske seg i et 
sted like godt som i et band, og i et band like godt som i et 
menneske. Roskilde er streit aristotelisk i struktur og streit 
psykedelisk i uttrykk. Ei lykkebok.

Bussen kjører ut av parkeringsplassen og vi har kyssa 
og vi har sovet og vi har skreket og vi har krangla og vi har 
elsket og vi har vært våte og vi har vært svette og vi har 
vært trøtte og vi har vært fulle og vi har vært sinte og vi 
har vært overraska og vi har vært overvelda og vi har vært 
tøffe og vi har vært gretne og vi har vært møkkete og vi har 
vært hese og vi har vært dumdristige og vi har vært drita 
og vi har vært glade og vi har ikke vært feige.



Poesi, lanseres medio september
ISBN 978-82-02-31232-9

Det er ikke godt å si om poesien er himmelsendt eller  
et djevelsk redskap. Noen tror det ene, andre det andre.  
I Dikt fra ei nonne mener Terje Thorsen litt begge deler: 
Her er paradis, her er tapte paradis og her er helvete. 

og jeg likte din måte å lade blikket på

jeg likte din måte å se ting på
din redsel for å reise uten å ha med nok drikke
vi snakket aldri om det, vi fylte bensin og kjøpte røyk
mens motoren gikk på tomgang

først nå forstår jeg verden du følte
da du sto i soverommet med hagla
og trodde du ville klare å trekke av



Poesi, lanseres ultimo september
ISBN 978-82-02-31497-2

I denne boka forsøker en 23 år gammel person å ‘utforske’/
vurdere mulige årsaker til og/eller virkningen/relevansen 
av diverse følelser, traumer, (drømme-/fortids-/framtids-) 
scenarier, spørsmål, fenomener. Et av diktene handler om 
Angelina Jolie. 

kunne jeg gjort karriere innen shipping

har jeg noen gang smakt ekte meksikansk mat
faen, jeg føler meg ‘ført bak lyset’
kan jeg bestille ekte meksikansk mat på nettet
kan jeg begynne å importere ekte meksikansk mat til norge
hvor er matimport om 20 år
kan jeg bli gründer
hvordan vil i så fall ‘blindernkretsen’ reagere
er det ‘totalt uakseptabelt’ å bli religiøs nå
hvor mange år har jeg igjen
hvor er netthandel om 20 år



Roman, lanseres ultimo oktober
ISBN 978-82-02-31496-5

Virkeligheten er feilprogrammert, men den unge  
kvinnelige hovedpersonen i IRL synes det er greit nok.  
Ved å «glitche» seg gjennom livet får hun utvidet CV-en  
sin i uante retninger. IRL er et univers der grensene 
mellom virkelighet, spill og fantasi er opphevet — en hittil 
usett miks av David Lynch, Witold Gombrowicz og Sims 3.

Den unge damen: (Rekker en finger i været og former et 
diskret «unnskyld» med leppene før hun tar ordet og reiser 
seg.) Jeg kom plutselig på at dette absolutt ikke passer 
for meg. Jeg vet ikke hva jeg tenkte på. Jeg er lei for at 
jeg har kastet bort tiden din. Det er bare det at jeg er en 
sånn person som driter i vikarbyråer. Det var faktisk ikke 
meningen å si det høyt, heller, men jeg foretrekker å være 
ærlig. Beklager. 

(Den unge damen går.)



Oversatt av Hege Susanne Bergan
Roman, lanseres primo november
ISBN 978-82-02-30781-3 
  
Vladimir Sorokin (f. 1955) regnes som Russlands første 
postmodernist. Han har vært politisk og litterær dissident 
under to regimer – først det sovjetkommunistiske, deretter 
det Putin-nasjonalistiske. Køen er hans debutroman, og 
består utelukkende av replikker «overhørt» i en endeløs 
kleskø i Moskva på 1970-tallet. Boka lanseres samtidig 
med høstens tjueårsjubileum for Murens fall. 

– Hvem er sist, kamerat?
– Jeg. Men det står ei dame i blå kåpe bak meg igjen.
– Så jeg er bak henne?
– Ja. Hun kommer straks. Du kan stå bak meg imens.
– Blir du stående en stund, eller?
– Ja da.
– Jeg må ut en tur nemlig. Men jeg blir ikke lenge …
– Kan du ikke vente til hun kommer tilbake? Hvis ikke blir 

det jeg som må jeg begynne å forklare hvis det kommer 
noen … Hun skulle ikke bli lenge …

– Greit, da venter jeg. Har du stått lenge?
– Nei da, ikke så veldig. 
– Veit du hva kvota er på?
– Veit da faen … Jeg har ikke spurt engang. Du veit ikke 

hva kvota er på?
– Jeg veit ikke i dag, men i går var det to.



Gjendiktet av Kristine Næss
Lanseres medio november
ISBN 978-82-02-31441-5

«Poesi er noe åpent, som har plass til leserens egne tanker 
og følelser. Det er derfor jeg skriver poesi. Jeg liker godt 
dikt som både er språkkritiske, eksperimenterende OG 
emosjonelt eller sanselig direkte.»  
– Mette Moestrup

Gjendiktet av Nils-Øivind Haagensen
Lanseres medio november
ISBN 978-82-02-31156-8

«Jeg skriver tilfeldigvis dikt fra tid til annen. Jeg 
planlegger det aldri. Jeg planlegger filmer. Men det fins 
ting som ikke får plass i filmene mine. Ting hvis eneste 
plass er poesien.» 
– Lukas Moodysson
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