
Høstens nyheter 
fra Figenschou

Bøker du leser igjen og igjen



Rigmor Dina Farstad har vært bibliotekar på Deichmanske 

bibliotek i en årrekke. Hun tar stadig imot nye barn og leser 

historier for dem. Den gode norske, barnelitteraturen kjenner 

hun til fingerspissene. Hun vet hva barna liker og har i denne 

antologien plukket fram 10 gode norske fortellinger som er 

perfekte og lese på sengekanten. 

Alf Prøysen * Gro Dahle * Tor Åge 

Bringsværd * Thore Hansen * Per Dybvig * Nils 

Aas * Trond Brænne *  Erna Osland * Elisabeth Moseng * Tone 

Kjærnli * Trond Ole Paulsen * Karin Kinge Lindboe * Camilla 

Kuhn

Tittel: Godnatthistorier for 6-åringen

ISBN: 978-82-93335-42-9

Redaktør: Rigmor Dina Farstad

Utkommer:  15.09.2017

Sideantall: 80

Format: 145 x 205

Alder: 6 år

Pris: 279,- kr

Godnatthistorier for 6-åringen



Tittel: Bestevenn på boks

ISBN: 978-82-93335-38-2

Forfatter: Hanne Buch

Illustratør: Camilla Billett

Utkommer:  30. okt. 2017

Sideantall: 32

Format: 21 x 21 cm

Alder: 3 - 7 år

Pris: 249,- kr

En bok om vennskap
I en verden, der du bare kan rusle 
inn i lekebutikken og kjøpe deg en ny 
bestevenn, ville du gjort det? Det 
gjør Helene. Bestevenninnen Anja vil 
ikke leke med dukker, derfor 
bestemmer Helene seg for å bytte 
henne ut med en bestevenn som 
bare vil leke med dukker: Hun heter 
Dukke-Lise. Det er bare det at den 
nye bestevennen har en liten defekt. 



Tittel: Smånissenes juleleksikon

Forfatter og illustratør: Kristina Bjerkek

ISBN: 978-82-93335-17-7

Sideantall: 32

Format: Hardback (26x20 cm liggende)

Utkommer: 1. november 2017

Alder: 3 – 7 år

Pris: 249,- kr

Barn elsker myldrebøker. Myldrebøker er 
illustrerte bøker med masse farger og 
detaljer å fordype seg i. Smånissenes 
juleleksikon er en bok for liten og stor i 
adventstida. Kristina Farstad Bjerkek tar 
oss med til Smånissenes landsby. Her er 
juleforberedelsene i full gang. Og sammen 
med smånissene kan vi glede oss til 
julaften og lære om jula. Hvorfor har vi 
juletre, hvem er julenissen, hva er advent, 
hva gjør vi på Luciadagen og masse mer. 
Lek, forventning, glede og lærdom mellom 
to permer.

Juleforberedelser med de minste



Tittel: Du må ikke la Dua kjøre bussen!

ISBN: 978-82-93335-47-4

Forfatter og illustratør: Mo Willems

Oversetter: Hege Schøyen

Utkommer: Utkommet

Sideantall: 32

Format: 22 x 22 cm

Alder: 3 – 6 år

Pris: 179,- kr

Du må ikke la Dua kjøre bussen! Om å være
FOR LITEN

Mo Willems bøker om Dua er solgt til hele 22 land, 

mens Elefant og Gisse er solgt til 18 land. Begge 

seriene har vunnet en rekke priser. Bøkene bærer 

preg av at forfatter har jobbet som manusforfatter 

og animatør for Disney og Pixar og at han har en 

karriere som stand-up komiker på BBC radio.

I denne boken vil Dua kjøre buss. Men hun får ikke 

lov, hun er for liten! Og det er DIN jobb å passe på 

så hun ikke gjør det! Se opp for gode argumenter 

og tøff overbevisningstaktikk. For det er faktisk 

Duas aller største drøm å kjøre buss!



Tittel: Ikke la Dua legge seg for sent!

ISBN: 978-82-93335-48-1

Forfatter og illustratør: Mo Willems

Oversetter: Hege Schøyen

Utkommer: Utkommet

Sideantall: 32

Format: 22 x 22 cm

Alder: 3 – 6 år

Pris: 179,- kr

Ikke la Dua legge seg for sent!
Om å ikke ville

LEGGE SEG!

Dua vil IKKE legge seg, hun vil tvert i mot 

ha et vilt pølseparty, og DU må sørge for 

at hun kommer seg i seng.

Boken er veldig morsom, veldig innovativt 

fortalt, og temaet er veldig relevant: For 

hvem er det egentlig som har lyst til å gå 

og legge seg kl. 19.00 når alle andre får 

lov til å være oppe i hvert fall til kl. 

21.00!!!!!!!!!!!!



LA 15 AV NORGES BESTE ILLUSTRATØRER TA DEG MED FRA 

ARENDAL - ÅLESUND. 

Lær ALFABETET fra A – Å!

Besøk * Arendal * Bergen * Drammen * KongsbErg * 

Fredrikstad * TønsberG * Hamar * Kristiansand * Lillehammer 

* Molde * Oslo * TRomsø * Stavanger * Trondheim * BodØ * 

Ålesund * 

Hver illustratør kommer fra og elsker den byen han eller hun 

har tegnet og vil være ambassadør for boka i sin by!

Bli kjent med * Ole F. Hvidsten * Åshild Kanstad Johnsen * 

Bjørn Rune Lie * Magnus Lunde Engen * Haakon Lie * Cecilie 

Maurud Barstad * Ingunn Dybendal * Janne Christensen * 

Sandra Blikås * Kristoffer Kjølberg * Endre Skandfer * Anette 

Moi * Tora Marie Norberg * Robin & Rudi * Kristina Bjerkek *

Norske byer fra A – Å
En let-og-finn ABC

Tittel: Norske nyer fra A – Å: En let-og-finn ABC

Illustratører: 15 av Norges beste illustratører

ISBN: 978-82-93335-60-3 

Sideantall: 112

Format: 23 x 30,5 cm

Utkommer: Utkommet

Alder: 2 – 10 år

Pris: 279,- kr



Peter Kihlmann alias PAPPAHJERTE er Norges 4. største 

blogger. Han har 41 000 unike følgere som leser ham daglig og 

han elsker barnebøker! Særlig John Fardells bøker «Dagen da 

Lasse ble spist» og «Mats Manet». Nå debuterer han som 

oversetter hos Figenschou som utgir begge disse titlene i en 

vakker, samlebok.

Dette er historien om Jørgen som en hyggelig solskinnsdag i 

skogen plutselig blir spist av et monster. Heldigvis har han en 

snarrådig søster som legger seg på sykkelen for å redde ham. 

Men héller ikke monstre er trygge i John Fardells 

EVENTYRverden. Det finnes alltid et monster som er større – og 

et som er enda større.

* PRISVINNENDE * INTERNASJONAL * BESTSELGER som er 

oversatt til 17 språkområder.

Tittel: Dagen da Jørgen ble spist & en annen 

historie

ISBN: 9788293335184

Forfatter og illustratør: John Fardell

Oversetter: Peter Pappahjerte Kihlmann

Utkommer: Utkommet

Sideantall: 62

Format: 21 x 21 cm.

Alder: 4 – 8 år

Pris: 249,- kr

Dagen da Jørgen ble spist & en annen historie
Oversatt av Pappahjerte



Dra katten i halen er nei, NEI.
Stryke pus på pelsen er ja, JA.

Det er ikke lett å vite hva som er rett og galt 
når man er bitteliten. Denne vesle, vakre 
boken viser vei. Hva vil vi at barnet skal gjøre. 
Og hva vil vi at barnet ikke skal gjøre. Noe er 
nei, NEI, men mye er ja, JA!

Vunnet Scripps-Howards pris for beste 
barnebok.

Kåret til én av de 100 beste bøkene for barn! 
«Foreldre & Barn US».

Tittel: Nei NEI, Ja JA!

ISBN: 9788293335535

Forfatter: Leslie Patricelli

Illustratør: Leslie Patricelli

Utkommer: Utkommet

Sideantall: 33

Format: Pappbok 19,5 x 19,5 cm

Alder: 0 - 3 år

Pris: 149,- kr

Nei NEI, ja JA!



Lest og elsket av små pottetrenere 
over hele verden!

Tittel: Potta

ISBN: 978-82-93335-20-7

Tittel: Smokken

ISBN: 978-82-93335-36-8

Forfatter og illustratør: Leslie 

Patricelli

Sideantall: 30

Format: Pappbok 19,5 x 19,5 

cm.

Alder: 0 – 3 år

Pris: 149,- kr

Leslie Patricellis illustrasjoner er lune og koselige, humoristiske og vågale. De små historiene hun er forteller er nære og 

gjenkjennelige for alle småtasser, de inviterer til samtale, latter og dyp gjenkjennelse.

En New York 
Times 

bestselger! 



Tittel: Nam nam, ÆSJ!

ISBN: 9788293335573 

Tittel: GLAD baby, TRIST baby

ISBN: 9788293335528 

Forfatter og illustratør: Leslie 

Patricelli

Sideantall: 30

Format: Pappbok 19,5 x 19,5 

cm.

Alder: 0 – 3 år

Pris: 149,- kr

Solgt 3,5 
millioner 

eksemplarer
Noen ting er nam nam. Andre ting er 

ÆSJ! Men alt er spennende å smake på.

GLAD baby, TRIST baby handler om følelser. En emosjonell berg-og-dal-bane av gleder og sorger i en gjenkjennelig baby-

hverdag.



Tittel: Blir du med ut å leke?

Forfatter og illustratør: Mo Willems

Oversetter: Anders Bye

ISBN: 9788293335580 

Sideantall: 62

Format: 16 x 22,5 cm

Utkommer: Utkommet

Alder: 6 +

Pris: 179,- kr

Disse bøkene 
har vunnet masse 

priser!Blir du med ut å leke?
Oversatt av komiker Anders Bye

Gerhard og Gisse er bestevenner! I hver bok legger de to ut 
på hverdagslige eventyr som alltid utvikler seg til å bli 
hysterisk morsomme. 

I denne boken vil Gerhard og Gisse leke ute. Det er moro. 
Helt til det begynner å regne. Det begynner faktisk å 
ØSEPØSE. Da er ikke Gisse lenger en glad gris. Men Gerhard 
vet råd. Han er nemlig en venn man kan regne med!



Gerhard og Gisse er bestevenner! I hver bok legger de to ut 

på hverdagslige eventyr som alltid utvikler seg til å bli 

hysterisk morsomme. 

I denne boken forteller Gerhard hva som skjedde da han 

brakk snabelen. Det er en veeeldig lang og helt utrolig 

historie. Du vil aldri kunne gjette hva som skjedde!

Jeg brakk snabelen min!
Oversatt av komiker Anders Bye

Bøkene er 
oversatt til en 
rekke språk!

Tittel: Jeg brakk snabelen min!

Forfatter og illustratør: Mo Willems

Oversetter: Anders Bye

ISBN: 9788293335597 

Sideantall: 62

Format: 16 x 22,5 cm

Utkommer: Utkommet

Alder: 6 +

Pris: 179,- kr



Tittel: Se hva jeg kan!

Forfatter og illustratør: Mo Willems

Oversetter: Anders Bye

ISBN: 9788293335634

Sideantall: 62

Format: 16 x 22,5 cm

Utkommer: Utkommet

Alder: 6 +

Pris: 179,- kr

Internasjonale 
Bestselgere!Se hva jeg kan!

Oversatt av komiker Anders Bye

Gerhard og Gisse er bestevenner! Historiene om de to er 
morsomme og enkle. Derfor er bøkene perfekte for den som 
vil LÆRE Å LESE. De er veldig populære og har vunnet masse 
priser.

I denne boken vil Gerhard lære Gisse hvordan man kaster 
ball. Det er nemlig noe som krever både talent og øvelse - og 
beinhardt arbeid, ifølge Gerhard. Men så viser det seg at det 
blir Gisse som lærer Gerhard noe i stedet.



Tittel: En stor fyr tok ballen min!

Forfatter og illustratør: Mo Willems

Oversetter: Anders Bye

ISBN: 9788293335627

Sideantall: 62

Format: 16 x 22,5 cm

Utkommer: Utkommet

Alder: 6 +

Pris: 179,- kr

Le & knekk 
lesekodenEn stor fyr tok ballen!

Oversatt av komiker Anders Bye

Gerhard og Gisse er bestevenner! I hver bok legger de to ut 
på hverdagslige eventyr som alltid utvikler seg til å bli 
hysterisk morsomme.

I denne boka filosoferer Gerhard og Gisse over stort og smått 
– og finner opp en ny lek! Og hvis du tror elefanten Gerhard 
er stor, kommer du til å få deg et sjokk når du møter den 
store fyren i denne historien.



En Elefant & Gisse BOK

Gerhard & Gisse er bestevenner! Gisse er en smart og rolig type, elefanten Gerhardt er en dramatisk og følsom type. 

Hver dag legger de ut på hverdagslige og eventyr som ofte utvikler seg til å bli hysterisk morsomt. Det skorter ikke på 

filosofiske betraktninger. Anbefales på det varmeste for de som skal lære å lese.

Oversetter: Komiker Anders Bye * Sideantall: 62 * Format: 16 x 22,5 cm. * Alder: 4 – 8 år * Pris: 179.- kr

Tittel: Vi er i en bok! 

ISBN: 978-82-93335-26-9

Forfatter og Illustratør: Mo Willems

Pris: 179,- kr

Tittel: Det er vanskelig å vente! 

ISBN: 978-82-93335-28-3

Forfatter og Illustratør: Mo Willems

Pris: 179,- kr

Tittel: Det er en fugl på hodet ditt!

ISBN: 978-82-93335-29-0

Forfatter og Illustratør: Mo Willems

Pris: 179,- kr

Tittel: Vi drar på kjøretur!

ISBN: 978-82-93335-27-6

Forfatter og Illustratør: Mo Willems

Pris: 179,- kr

En New York 
Times bestselger! 



Tittel: Jeg elsker Norge
Forfatter og illustratør: Tora Marie Norberg
ISBN:  9788293335191
Sideantall: 60
Format: 23 x 30,5 cm.
Utkommet
Alder: 6 – 12
Pris: 279,- kr

Jeg elsker Norge 
- en morsom og lærerik kartbok

En reisebok for unge, nysgjerrige sinn! 

«Jeg elsker Norge» av Tora Marie Norberg er en 

underholdende og lærerik kartbok for barn i 

barneskolealder. Hvert oppslag i boken tar for seg et fylke. 

Til sammen forteller boken en historie om landet vårt og 

gir unge lesere gode knagger for å huske hva forskjellige 

steder er kjent for. 

Bok med NorgesQuiz! Boken vil ikke ha et tradisjonelt 

register, men omkring 20 spørsmål for liten og stor knyttet 

til hvert fylke. 



Jeg elsker byen min

En myldrebok er en bok med store, detaljerte tegninger og lite tekst. I hvert bilde gjemmer det seg mange små historier. 

Ofte er handlingen lagt under havet, i verdensrommet, på gården eller i byen. I serien «Jeg elsker byen min» reiser vi til 

helt konkrete byer i Norge. Fantastiske reisebøker for barn mellom 1 – 7 år enten du bor i byen eller skal besøke den!

Om myldreboken: Barnet lærer seg å sette navn på tingene og verden omkring seg. (1 – 2 år) * Barnet bruker egen 

fantasi til å finne historier gjemt i de detaljerte tegningen. (3 – 5 år) * Barnet gjenkjenner kjente og mindre kjente 

plasser i byen. (3 – 5 år) * Barnet blir, sammen med en voksen, kjent med byen. (4 – 7 år) * Voksne leser boken helt 

alene og nyter illustratørens kunstneriske fortolkning av byen.

Tittel: Jeg elsker Oslo

ISBN: 978-82-93335-11-5

Illustratør: Kristoffer Kjølberg

Pris: 299,- kr

Tittel: Eg elske Stavanger

ISBN: 978-82-93335-21-4 

Illustratør: Anette Moi

Pris: 299,- kr

Tittel: Eg elsker Bergen

ISBN: 978-82-93335-15-3

Illustratør: Åshild Kanstad Johnsen 

Pris: 299,- kr

Tittel: Æ elske Trondhjæm 

ISBN: 978-82-93335-10-8

Illustratør: Tora Marie Norberg

Pris: 299,- kr

Reisebøker 
for de minste!

(1 - 7 år)



Fantasy for lesestartere!

Tittel: Super Lykkelige 

Magiske Skogen

ISBN: 978-82-93335-43-6

Tittel: Super Lykkelige 

Magiske Skogen –

DOMMEDAGSSNEGLEN

ISBN: 9788293335467 

Forfatter og illustratør:

Matty Long

Sideantall: 32

Format: 28 x 28 cm.

Alder: 4 – 8 år

Pris: 199,- kr

Matty Long er det nye stjerneskuddet på den britisk er bildebok scenen. I denne debutboken tar han barna med på et EPISK 

EVENTYR! Dette er et fargerikt og magisk univers barn kjenner igjen fra POPULÆRKULTUREN og den vidunderlige 

SPILLVERDENEN! En interaktiv fortelling som myldrer av glede, fest, klokskap, ondskap og skumle greier.

Nominert til 
ÅRETS BESTE
bildebok i UK



Tittel:

Lille Herr Mann og Lille Frøken bøker med display

ISBN: 978-82-93335-39-9 

Pris for displayet med 20 bøker: 980,- kr

Forfatter og illustratør: 

Roger Hargreaves 

Format: Innbundet 

(12,5x14 cm - litt større enn en CD) 

Pris per bok: 69,- kr 

(Se egen presentasjon med ISBN på neste side)

Alder: 2 - 6 år

Pris: 69,- kr

Dette fargerike displayet inneholder seks morsomme boktitler – i alt 20 bøker - fra Roger Hargreaves 

klassiske serie om Lille Herr Mann & Lille Frøken. Poengtert og humoristisk oversatt av Hilde 

Hagerup.

Ikoniske og supermorsomme klassikere

Bøkene er trykket i et lite hendig 

format (12,5 x 14 cm) med stive 

permer. Perfekt for små fingre å bla i. 



Lille Frøken & Lille Herr Mann

Lille Frøken Solskinn

ISBN: 978-82-93335-30-6

Lille Frøken Prinsesse 

ISBN: 978-82-93335-31-3

Lille Frøken Trøbbel 

ISBN: 978-82-93335-32-0

Bøkene er solgt i over 100 millioner eksemplarer og oversatt til 30 språk. Hver av de ikoniske karakterene 

har sin særegne egenskap. Her møter du alle menneskets særtrekk, både gode og dårlige, alltid fortalt på 

en herlig overdreven og humoristisk måte.

Format: Bøkene er trykket i et lite hendig 

format (12,5 x 14 cm) med stive permer. 

Perfekt for små fingre å bla i. 

Oversetter: Poengtert og humoristisk 

oversatt av Hilde Hagerup.

Alder: 2 - 7 år

Pris: 69,- kr

Herr Surpomp 

ISBN: 978-82-93335-33-7

Herr Kilefant (Miniformat) 

ISBN: 978-82-93335-35-1

Herr Glemsk 

ISBN: 978-82-93335-34-4

Oversatt til 
30 språk!



Lille Herr Mann

Herr Lykkelig 

ISBN: 978-82-93335-03-0

Herr Bakvendt 

ISBN: 978-82-93335-14-6

Herr Dumpidump 

ISBN: 978-82-93335-12-2

Bøkene er solgt i over 100 millioner eksemplarer og oversatt til 30 språk. Hver av de ikoniske karakterene har 

sin særegne egenskap. Her møter du alle menneskets særtrekk, både gode og dårlige, alltid fortalt på en herlig 

overdreven og humoristisk måte.

Format: De seks første bøkene i serien 

ble utgitt i stort format Hardback 21 x 21 

cm.

Oversetter: Alle disse bøkene ble oversatt 

av Inger Hagerup allerede i 1979. Det er 

den samme flotte oversettelsen dere kan 

lese i disse utgavene.

Alder: 2 - 7 år

Pris: 149,- kr

Herr Rotekopp 

ISBN: 978-82-93335-13-9

Herr Nysgjerrigper 

ISBN: 978-82-93335-05-4

Herr Kilefant 

ISBN: 978-82-93335-04-7

Solgt i over
100 millioner

eksemplar



To supersøte, morsomme bøker 
på rim om å få søsken

Tittel: Verdens beste baby!

ISBN: 978-82-93335-24-5

Tittel: Dele!

ISBN: 978-82-93335-25-2

Forfatter: 

Anthea Simmons 

Illustratør: 

Georgie Birkett 

Gjendikter: 

Fartein Døvle Jonassen

Sideantall: 32

Format: Hardback 21,6 x 22 

cm.

Alder: 2 – 7 år

Pris: 179,- kr

Hjertevarme og prisvinnende bildebøker for alle små som synes det er vanskelig å dele - særlig med mindre søsken! Her er 

en stor dose sjarm, litt rampete humor, en dæsj søskenrivalisering og masse søskenkjærlighet.



SJØRØVER-JENNY 
og de to brødrene Buse

Et sjørøver-eventyr med en uimotståelig heltinne. Perfekt for 

høytlesning for barn mellom 4 - 7 år. Ett kapittel hver kveld på 

sengekanten til underholdning for både liten og stor. 

ADVARSEL: Se opp for prompeprat!

Sjørøver-Jenny er en ny stjerne på himmelen blant fordums heltinner 

fra barnelitteraturen som Alice, Pippi og Lille My. Sjørøver-Jenny faller 

ikke ned i kaninhullet som Alice, men spyles ned i do av noen slemme, 

store jenter. På den andre siden møter hun to illeluktende busemenn 

og eventyret kan begynne.

Tittel: Sjørøver-Jenny og de to brødrene Buse

ISBN: 978-82-93335-08-5

Forfatter: Hilde Matre Larsen

Illustratør: Christian Mona

Format: Hardback (17x22 cm)

Alder: 4 – 7 år

Pris: 179,- kr



TIDEN MED BARN 
– fra spedbarn til tenåring

I denne boken deler forfatter og pedagog Inger-Lise Køltzow sin 

oppskrift på hvordan hun klarte å organisere livet med fire barn slik at 

det ble hyggelig, harmonisk og godt å leve for både liten og stor. 

«Tiden med barn» er lett å lese og full av gode konkrete tips til hvordan 

du kan gjøre hver dag til en god dag enten du har små, bittesmå eller 

store barn.

***

Inger-Lise Køltzow driver utstrakt kursvirksomhet for barnehager og 

foreldregrupper. Ta kontakt med forlaget om du ønsker å hyre henne 

inn som foredragsholder. Hun får deg til både å le og gråte! 

Tittel: Tiden med barn – fra spedbarn til tenåring

ISBN: 978-82-93335-16-0

Forfatter: Inger-Lise Køltzow

Sideantall: 216

Format: Hardback (13,5 x 18,5 cm)

For foreldre med barn i alle aldre

Pris: 299,- kr



Inni mamma bor en

trist, trist dame.

Tårene hennes triller og triller

og da blir det flom hjemme hos oss.

Forfatter Daniele Evelin Alves har i mange år forsket på barns 

psykiske helse. Hun har hatt samtaler med mange barn i 

vanskelige situasjoner. Møtet med en uendelig trist tiåring i 

hettegenser ble et vendepunkt. Alves kunne ikke glemme disse 

barna. Hun ønsket å gi noe tilbake. Noe som kunne være til 

hjelp. Noe som kunne gi håp. Resultatet ble denne boken.

Forfatter og illustratør har ønsket å skape et gjenkjennelig bilde 

for barna som lever i emosjonelt kompliserte relasjoner. 

Samtidig er det å oppleve sinne, glede og sorg, noe vi alle gjør –

det gjør boken til en universell tekst som angår oss alle.

Tittel: Inni mamma

ISBN: 978-82-93335-44-3

Forfatter: Daniele Evelin Alves

Illustratør: Line Halsnes

Utkommer: Utkommet!

Sideantall: 32

Format: 21 x 21 cm.

Alder: 4 – 8 år

Pris: 249,- kr

Inni mamma



Tittel: Solan og Ludvigs jul

ISBN: 978-82-93335-00-9 

Forfatter: Harald Sommerin Simonnæs

Illustratør: Svein Samuelsen

Format: Hardback (26x20 cm liggende)

Vakkert innbundet med rød stoffrygg og harde permer

Alder: 3 – 7 år

Pris: 199,- kr

Forlagets aller første utgivelse var den lille, vakre bildeboken, «Solan og Ludvigs jul», 

som er utgangspunktet for julefamiliefilmen, «Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa». Bildeboken ble første 

gang utgitt på NRK forlaget i 2008. Prosjektet ble initiert og igangsatt av undertegnede. 

Solan og Ludvigs jul

Vakkert ført i pennen av poet Harald Sommerin 

Simonnæs, og illustrert av Svein Samuelsen, som var 

Norges aller beste på å imitere Aukrusts 

umiskjennelige strek. Snarlig etter utgivelsen ble 

boken oppdaget av filmprodusent Cornelia Boysen. 

Ingen barnefamilier i Norges land unngikk å legge 

merke til Solan og Ludvig julen 2013 da filmen trakk 

over 900 000 nordmenn til kinoene over hele landet.

Denne lille bildeboken har nå blitt trykket i 40 000 

eksemplar og har blitt en julebokklassiker i mange 

norske hjem. 100 % julestemningsgaranti.

Nå trykket i
40 000 

eksemplar


