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28. mars – 9. apríl 2022

FAG R AR BÓ K M E N T I R
W Harra Petur Arabo
Emil Bruun. Tummas Lenvig týddi
„Ja, ja, so haldi eg, at Hansara nøs skal
siga Honum tað, tá ið fólkini fyrstu ferð
fara at tváa ull í Hansara prestagarði.
Síggja tygum, ein tunna við tí slagnum
stóð í garðinum, og Kristoffur tók og rendi
madammuna so væl og virðiliga har niðurí
og tváaði hana so avbera væl, at hon fekk
at síggja, at hann væl kundi brúkast til at
tváa ull reina.“
Sprotin 2016, 120 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

W Barba og harra Pál
Jørgen-Frantz Jacobsen. Chr. Matras
týddi
Søgn um prestseinkjuna Beintu, ið dró
menn til sín og beindi fyri teimum. JørgenFrantz málar nýggja mynd av henni við
sterkum erotiskum strokum. Hon tølir alt
og øll, men undir hesari tølan býr eingin
óndskapur, bara ódarvað náttúra.
Sprotin 2011, 323 s.
Fyrr 188,-

Nú 50,-

W Stjørnustundir í skugga
Høgni Debes Joensen
Foreldrini fara frá hvør øðrum, og gongdin
er hatsk og pínufull. Ringi hýrurin innan
veggja órógvar sálarfriðin hjá børnunum.
Griðstaðurin er hjá góðsligu ommuni úti
á bygd. Har valdar friður og ein einfaldur
gerandisdagur. Húsini bæði eru karmar
um ta sálarligu órógv og ta rógv, sum
skaldsøgan lýsir.
Sprotin 2016, 230 s.
Fyrr 248,-

Fyrr 248,-

Nú 50,-

Nú 50,-

W Tær bestu
Kjell Askildsen. Jákup í Skemmuni týddi
Kjell Askildsen gongur undir heitinum
høvundanna høvundur í Noregi. Tað hevur
sínar grundir. Hesar stuttsøgurnar eru allar
meist
ara
verk. Kjell Askildsen hevur sagt,
at hann er langrøkjutur, skrivar tepurt og
knapt, oyðslar ikki við orðum.
Sprotin 2017, 288 s.
Fyrr 248,-

Nú 50,-

W Úr vetrarskjølunum
Merethe Lindstrøm. Jákup í Skemmuni týddi
Merethe hevur tikið húskið við sær og er flutt
burtur á bygd. Her, í skrivstovuni í húsinum
handan fyri bøin og vegin, millum ljósar
dagar og ljósar nætur við ongum svøvni,
skrivar og manar hon fram frásøgnina um
Mass, sum hon livir saman við.
Sprotin 2017, 256 s.
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Nú 50,-

Fyrr 248,-

Nú 50,-

W Aftanáðrenn
Katrin Ottarsdóttir
Søgurnar í hesum savninum eru á sín
løgna og sýraða hátt hugfangandi. Inni
haldsliga víkja tær frá øllum, sum annars
er skrivað á føroyskum. Mestsum alt tykist
sinniskloyvt, øll sambond millum persón
arnar eru skeiklað og tvíbýtt, hugkloyvd og
perverterað og løgin. Júst tað ger søgurnar
áhugaverdar.
Sprotin 2016, 184 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

W Kærleiki
Hanne Ørstavik. Jákup í Skemmuni týddi
Skaldsøgan sigur frá Vibekku og Jóni,
móður og soni, sum búgva í lítlari bygd í
Norðurnoregi. Hetta er dagin fyri føðingar
dagin hjá Jóni, hann fyllir níggju ár.
Sprotin 2018, 166 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

Fyrr 198,-

▲ Hinumegin garðin
William Smith
Óvitin í hesari sjálvsævisøguligu skaldsøguni verður drigin
inn í religiøsa heilaspunan hjá sínum sunnudagsskúlalærara.
Sunnudagsskúlalærarin vissar hann um, at tað mesta av tí,
hann ger og hugsar, er synd, og verður hann ikki frelstur, er
hann æviga fortaptur og fer til helvitis. Hvussu hann so roynir,
lýkur óvitin ikki treytirnar fyri at verða frelstur.
Sprotin 2015, 150 s.

Nú 50,-

Fyrr 198,-

W Barnið
Kjersti Annesdatter Skomsvold. Jákup í
Skemmuni týddi
Ein móðir sigur nýfødda barni sínum frá
teimum hendingum, sum hava havt hetta
barnið við sær. Tað eru søgur um drúgva
sjúku, einsemi og sorg. Um ræðsluna fyri at
elska onkran, men kortini at tora.
Sprotin 2019, 102 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

W Ástarsøga við líknilsum
Per Olov Enquist. Jákup í Skemmuni týddi
Í bókini eru níggju líknilsi. Mátturin í bíbilsku
mynd
burðunum hava verið prentaðir inn
í dreingin. Líknilsini, sum eru tann einasti
syndafríi skaldskapurin, viðgera hvør sítt
evni í høvundsins lívi. Her eru eisini brot úr
lívi hansara, sum hann lovaði ongantíð fóru
at vera søgd.
Sprotin 2014, 221 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

W Ferð mín til Jorsala
Kristian Osvald Viderö
Í 1952 fór Kristian Osvald Viderø frá sum
prestur í Hvalvík og gjørdi sína víða gitnu
ferð til Jorsala. Vallarin, heimspekingurin og
droymarin var leingi á ferð. Burtur úr leitanini
kom henda sjaldsama bókin, sum tvinnar
eygleiðingar og minni og hugleiðingar saman
í sjaldsaman og hugtakandi skaldskap.
Sprotin 2014, 346 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

Fyrr 198,-

W Jónatan Livingston Likka
Richard Bach. Annfinnur Zachariassen týddi
Hetta er ein søga fyri fólk, ið fylgja dreymum
sínum og gera sær sínar egnu reglur at liva
eftir. Hjá likkum flest snýr lívið seg bara um
at eta og at halda hungurin frá nevinum. At
flúgva gert tú bara, tí tú leitar eftir føði. Tað
er endamálið. Men Jónatan likka er eingin
vanligur fuglur.
Sprotin 2018, 76 s.

Fyrr 188,-

Nú 50,-

Fyrr 198,-

Nú 50,-

T Kristin Lavransdóttir 1. Kransurin
Sigrid Undset. Edvard Olsen
týddi
Bókin viðger djúptøkiliga
norðurlendska miðøld polit
iskt, sosialt og átrúnaðarliga
á ein sjáldan livandi hátt
ígjøgnum gerandisdagin hjá
yms
um fólkum undir yms
um um
støð
um í fjúrtandu
øld. Men søgan er so nógv
meira enn bara ein ferð
aftur í fortíðina, og ikki minst
verður hon mett at vera ein
tann fínasta kvinnulýsingin í
vesturlendskum bókmentum.
Sprotin 2012, 384 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

Fyrr 188,-

Fyrr 188,-

Nú 50,-

Fyrr 149,-

Fyrr 229,-

Fyrr 129,-

Nú 30,-

W Laterna magica
William Heinesen. Chr. Matras týddi
Spakuliga verður spákað út á Gráskalla
bryggju, har alt endar, og gamli ferju
maðurin tolin situr og bíðar. Gøtan er drúgv
og liggur gjøgnum ein túsundárastað við
krókgøtum og skotum.
Sprotin 2014, 134 s.

Nú 50,-

Nú 50,-

Nú 30,-

W Himinin brosar
William Heinesen. Chr. Matras týddi
Stuttsøgur. Nógvar søgur lýsa eina horvna
tíð – tíðina frá 1900 og fram til fyrra ver
aldarbardaga – ein tíð, tá ið høvuðsstaður
okkara enn var at vísa seg ein friðsælur
og kvirrur smábýur við flagtektum húsum,
umgird av frískligum angandi bø og haga
við ongari akferðslu eftir gøtum og vegum.
Sprotin 2012, 186 s.

Nú 50,-

T Kristin Lavransdóttir 2. Húsfrúgv
Sigrid Undset. Edvard Olsen
týddi
Í aðru bók er Kristin nívd
av iðran um syndir sínar
og óttast fyri sínum ófødda
barni, tí tað er gitið undir
so syndafullum umstøðum.
Hon letur halgidóminum gylta
kransin, hon av órættum bar,
eftir at hon hevði latið seg
verið tølda.
Sprotin 2013, 536 s.

Nú 50,-

W Móðir sjeystjørna
William Heinesen. Heðin Brú týddi
Henda søgan fer fram í Havn um aldamótið
og er um kærleika av ymiskum slag: bæði
millum gentu og drong, millum tilkomið
fólk og millum móður og barn. Men eisini
um hin dreymakenda longsulin hjá einum
móðurleysum alva eftir horvnu mammu
síni – og um droymandl tráan menniskjans
eftir ævinleikanum.
Sprotin 2012, 116 s.

W Í sortanum
William Heinesen. Bjarni Niclasen týddi
Tær hendingar, ið sagt verður frá í hesari
skaldsøgu, fara fram undir krígnum 1939
– 45, fyri ein part í einari stórari føroyskari
bygd, eitt nú eisini í Havnini. Hetta er ein
døpur og hættislig tíð, men samstundis
ein gulløld: tað er tann tíðin, tá ið hin
føroyski sjómaðurin við síni váðasigling
flutti ævintýrlig ognarvirði til landið.
Sprotin 2012, 384 s.

W Kærleikans breyð
Peder Sjögren. Jákup í Skemmuni týddi
Tey kvirru, nøtrandi sekundini, áðrenn eg fór
at siga hini gomlu frá, helt eg tað vera mítt
inniligasta ynski at leggja øll orðini soleiðis
til rættis, at tey góvu henni ugga og styrki.
Men eg gjørdi tað ikki, tí eg fekk ikki.
Sprotin 2016, 140 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

W Nóatún
William Heinesen. Áshild Olsen týddi
Ein mansaldur herfyri ella tveir, í eini tíð tá
ið fátækt og niðurgongd merkti vinnulívið
í Føroyum, varð skipað fyri at ognarleys
fólk fingu atgongd til dyrkilendi burtur av
táverandi kongsjørðini. Hendan skaldsøgan
er um nøkur sovorðin fólk, ið setast niður í
einari útryðju, og um lagnu teirra.
Sprotin 2012, 302 s.

Nú 50,-

Fyrr 198,-

W Glataðu spælimenninir
William Heinesen. Heðin Brú týddi
Í hesari skemtisøgu sigur høvundurin frá
spælimannalívinum, soleiðis sum tað fant
aði seg á barnaárum hansara í byrjanini av
hesari øld, tá ið „bakar Hansen“ og gávaðu
næmingar hansara, Dia við Stein ferjumaður
og synir hansara og aðrir settu sín dám á
musikklívið í høvuðsstaðnum.
Sprotin 2012, 332 s.

W Degningsvindar
William Heinesen. Chr. Matras týddi
Fyrsta skaldsøgan, William Heinesen skriv
aði. Skaldsøgan lýsir skiftið í tí gamla
føroyska samfelagnum til veruliga fiskivinnu
og handilsskap. Her eru samanbrestir og
spenningar av øllum handa slagi ímillum
nýggj og gomul virði, íhald og framtakshug,
millum kirkju og sertrúarflokkar.
Sprotin 2014, 244 s.

W Hvíta baðhúsið
Thorvald Steen. Jákup í Skemmuni týddi
Eg havi gjørt eina útskrift av myndini av
abba við børnunum. Tað er síðsti parturin
av søguni um meg. Myndin hongur yvir
skriviborðinum, fest við tveimum knappa
nálum. Tá ið eg hyggi at mammubeiggja
og abba, síggi eg meg. Hvíta baðhúsið
er ein skaldsøga um skomm, dulsmál og
prísin fyri at vera ærligur.
Sprotin 2018, 204 s.

W Sunnanvert markið
og vestanvert sólina.
Haruki Murakami. Pauli Nielsen týddi
Hajime veksur upp í Japan í tíðini eftir
kríggið, og tað tykist honum, at øll uttan
hann eiga systkin at vera saman við. Einasti
vinur hansara er Shimamoto, sum eisini er
einabarn. Millum annað lurta tey bæði nógv
eftir tónleiki. Men tá ið húski hansara flytur
úr býnum, missa tey bæði sambandið.
Sprotin 2019, 252 s.

Fyrr 248,-

Fyrr 248,-

W Hjarta myrkursins
Joseph Conrad
Hjarta myrkursins er ein illkøld og skakandi
frásøgn um ræðuleikar, ið fara fram í Kongo
tað tíðarskeiðið, tá ið hjálandaveldi koma í
hæddina í 19. øld. Søgan viðger ta ørkymlan,
sum búskaparliga, samfelagsliga og politiska
eyðræningin í Afrika hevur við sær.
Sprotin 2017, 138 s.

Nú 50,-

W Tá ið trøll fara á flog
Fríð
Tá ið trøll fara á flog er ein lýrisk frásøgn,
sum fer fram í Føroyum. Kann líkið av
einum barni fáa tvær ættir, sum leingi hava
ligið í stríði, at sættast? Kunnu børn fáa
fedranna fíggindskap at leggja seg?
Sprotin 2017, 140 s.

▲ Tá ið eg tosi um at renna
Haruki Murakami. Pauli Nielsen týddi
Haruki Murakami letur tveir aðaltættir mynda tilveruna:
at skriva og at renna – báðir tættirnir eru bregdaðir væl
og virðiliga saman. Tá ið hann rennur, savnar hann sær
ta orku og tann íblástur, ið krevst fyri at skriva. Søgan
hjá Murakami um at vera rennari er samstundis søgan
um at vera høvundur.
Sprotin 2019, 172 s.

FAG R AR BÓ K M E N T I R

Fyrr 198,-

Nú 50,-

Kristin Lavransdóttir 3.
Krossurin
Sigrid Undset. Edvard
Olsen týddi
Kristin og Erlendur og
allir sjey synirnir eru
endað á Jørundargarði.
So skuldi friður valdað.
Men kensluliga eru eingi
kyrrindi teirra millum.
Soleiðis eru tey ikki
skikkað.
Sprotin 2013, 554 s.

▶

FYRR 229,Nú
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FAG R AR BÓ K M E N T I R
W Svøltur
Knut Hamsun. Edvard Olsen týddi
Stoltleiki og eyðmýkt í hornatøkum. Neyðin
rekur ein mann út hagar, ið øll siðmenning
verður skrædlað omanav, og eitt nakið,
hungurstungið og fjáltrandi menniskja situr
eftir.
Sprotin 2015, 214 s.
Fyrr 198,-

W Grát, mítt elskaða land
Alan Paton. Finnbogi Ísakson týddi
Skaldsøgan lýsir felags skuld og vinalag,
sum hevjar seg upp um allar fordómar um
suðurafrikanaran. Stephen Kumalo, ein
aldrandi Zulu prestur, fer úr heimbygdini
til Johannesburg og fær at vita, at einasti
sonur hansara hevur myrt James Jarvis, ið
er einasti sonur ein hvítan mann.
Sprotin 2013, 324 s.

Nú 50,-

Fyrr 188,-

W Tað, sum vit hvørki kunnu tosa um
ella tiga við
Søren Ulrik Thomsen. Pauli Nielsen týddi
Stuttsøgur. Líka síðan eg sum óviti fyrstu
ferð sá myndirnar av dungunum av líkum
í týningarlegunum, sum bara vóru húð
og bein, tykjast tær enn líka ófatiligar, og
onkursvegna hevði tað eisini tókst sum
ein háðan av ofrunum at siga seg duga at
greina hesa marru.
Sprotin 2018, 52 s.

FYRR 198,Nú

50,-

▲ Stormfuglar
Einar Kárason. Carl Jóhan Jensen týddi
Skakandi søga um ein bardaga, sum íslendskir sjómenn høvdu
við himmalsins ódnarveður í tríggjar dagar á Nýfundnalands
leiðunum í februar mánaði 1956. Hetta er skaldsøga, ið byggir á
veruligar tilburðir. Ófatiliga kenslunemandi og skakandi bók.
Sprotin 2019, 84 s.
W Mánasteinur
Sjón. Jákup í Skemmuni týddi
Árið er 1918, og úr Reykjavík sæst, hvussu
Katla goysir eld og málar luftina nátt sum dag.
Hóast náttúruvanlukkur, kolatrot og kríggið,
sum herjar úti í hinum stóra heimi, gongur lívið
í høvuðsstaðnum sína vanligu gongd. Sekstan
ára gamli Mánasteinur livir fyri filmum, sum
verða vístir í báðum biografunum, sum eru
í býnum.
Sprotin 2014, 132 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

Fyrr 198,-

Fyrr 198,-

Nú 50,-
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Nú 50,-

Fyrr 248,-

Fyrr 248,-

Fyrr 248,-

Nú 50,-

Nú 50,-

Nú 50,-

W Eyguni í Rigel
Roy Jacobsen. Edvard Olsen týddi
Søgan um Ingrid Barrøy hevur hugfangað
lesarar um allan heim. Við hesi triðju bókini
hava vit fingið eitt makleyst tríbindaverk. Ein
skaldsøga um eitt fólk beint eftir eitt kríggj
– og kríggj ger okkurt við fólk. Men tað ger
friðurin eisini. Tað ger okkurt við minnið. Ingrid
fær vent heimsmyndina upp eftir enda.
Sprotin 2019, 222 s.
Fyrr 248,-

Nú 50,-

W Hvørvisjón 38
Kjell Westö. Elin Henriksen týddi
Ein nøtrandi spenningssøga, og hon er sam
stundis ein søgulig skaldsøga, sum niður í
smálutir lýsir gerandisdagin og viðurskiftini við
heimssøguligum hend
ing
um sum baktjald.
Og tað stendur til lesaran at draga træðrir úr
1938 fram til nútíðina.
Sprotin 2016, 380 s.
Fyrr 248,-

Nú 50,-

Nú 50,W Jákupslon
Alaa Al Aswany. Pauli Nielsen týddi
Í 1934 bygdi ein múgvandi armeni, Yacou
bian, eina stóra lon miðskeiðis í Kairo. Henda
lonin, sum enn stendur, er karmur um skald
søguna og samstundis ein mynd av egyptiska
sam
felagnum. Her er kynslív, átrúnaður,
politikkur og pengar, men fyrst av øllum vald
og máttloysi.
Sprotin 2017, 304 s.
Fyrr 248,-

Nú 50,-

W Fremmandamaðurin
Albert Camus. Jóhannes av Skarði týddi
Ungi skrivstovumaðurin Meursault sigur
sína egnu søgu og byrjar við setninginum:
„Í dag doyði mamma.“ Og í kjalarvørrinum
á tí setninginum tann skelkandi líkasælan:
„Ella kanska var tað í gjár, líka veit eg.“
Sprotin 2013
Fyrr 188,-

W Hvítt hav
Roy Jacobsen. Edvard Olsen týddi
Ingrid fer av bøkjaraloftinum, har hon flekir
fisk einar 10 tímar um dagin og fer aftur til
Barroy og vónar, at skyldfólkini fóru at koma
út á oynna. Smátt um smátt daga fólkini frá
fyrstu bókini fram aftur.
Sprotin 2018, 230 s.

Nú 50,-

W Tey ósjónligu
Roy Jacobsen. Edvard Olsen týddi
Ingrið veksur upp á eini oyggj. Havið er
hennara ævintýr. Fiskurin, ill
veðrið, fá
tæktin. Hon eigur árstíðirnar, fuglarnar og
sjónarringin. Ingrið má læra alt, sum eingin
dugir longur. Ein dag noyðist hon enntá at
læra uppaftur meira.
Sprotin 2016, 242 s.

Nú 50,-

W Eydnufelagið
Amy Tan. Turið Sigurðardóttir týddi
Jing-mei, sum umboðar høvundin, veksur
upp í tveimum mentanum, amerikanskari
og kinesiskari. Hon tekur í fyrsta umfari ta
amerikonsku framum, men sleppur ikki frá
hinari síðuni av sær sjálvari. Tá ið hon er
vaksin, kennir hon tørvin á at vita meira um
sínar kinesisku røtur.
Sprotin 2013, 352 s.
Fyrr 188,-

W Summarið við Moniku
Per Anders Fogelström. Jákup í Skemmuni
týddi
Á grønmetisgoymsluni starvast seytjan ára
gamla Monika, sum longu hevur verið við
nógvum dreingjum, og á Forsberg fyritøkuni
starvast hin smædni Harry, sum er eitt ár eldri.
Tey hittast fyrstu ferð á kaffistovuni Tólvuni.
Bókin er eymasta og kensluríkasta ástarsøgan,
sum gitni svenski rithøvundurin hevur skrivað.
Sprotin 2016, 258 s.

Nú 50,-

W Dagar í kvirrunar søgu
Merethe Lindstrøm. Jákup í Skemmuni
týddi
Eini aldrandi hjún hava í øllum stillum gjørt
av sínámillum ikki at tosa um fortíðina.
Meðan hann verður alsamt fjarari og at
enda tagnar, roynir hon at bróta sær leið
úr einseminum og tøgnini.
Sprotin 2013, 214 s.
Fyrr 188,-

W Men lívið livir
Knut Hamsun. Edvard Olsen týddi
Vit hitta tann aldrandi August á Segilsfossi.
Hann er enn sum áður fullur av góðum
hugskotum og góðum søgum og er eins
væl útborin sum í teimum fyrru bókunum. Vit
fylgja honum enn einaferð í kraftamiklu fram
taksroyndunum og eisini í hansara seinastu
verkætlan inn í deyðan.
Sprotin 2015, 508 s.

Nú 50,-

W Beckomberga
Sara Stridsberg. Jákup í Skemmuni týddi
Um menniskjaligt forfall, veikleikar og kær
leika. Bókin snýr seg um Jackie, sum
eigur pápa, ið eitur Jim. Mynd hennara av
pápanum støkkur sundur, tess eldri hon
verður, og tess meira niðurundirkomin
hann verður.
Sprotin 2016, 354 s.

W Út at stjala ross
Per Petterson. Jákup í Skemmuni týddi
Summarið 1948 búgva Tróndur og pápi
hansara á einum ærgi við eina stóra á
tætt við markið til Svøríkis. Eitt summar
við skóghøgging, timburfloyting, rossum,
hoygging, hita, regni, villum dreingjaleiki
og kæti í búningarárunum – og tí døkka
dáminum av deyða og sviki og forbodnum
kærleika.
Sprotin 2012, 247 s.
Fyrr 198,-

FAG R AR BÓ K M E N T I R

▲ Karitas 1. Við ongum heiti
Kristín Marja Baldursdóttir. Gunnvør Balle týddi
Vit eru í Íslandi fyrst í 20. øld. Karitas Jónsdóttir er í stórum
systkinaflokki. Pápan hava tey mist á sjónum. Ímóti allari sið
venju hevur mamman sett sær fyri, at øll børnini skulu hava
útbúgving – gentur sum dreingir. Hvør í sínum lag stríðast tey
fyri at røkka hesum máli.
Sprotin 2015, 482 s.
Fyrr 229,-

Nú 50,-

▲ Karitas 2. Ruðuleiki á lørifti
Kristín Marja Baldursdóttir. Gunnvør Balle týddi
Ein rørandi søga um listakonuna og konuna Karitas. Nú
er Karitas um miðjan aldur, er farin í útlegd í einari lítlari
fjarskotnari smábygd, Eyrarbakka, í Íslandi í 1945.
Sprotin 2016, 600 s.
Fyrr 248,-

Nú 50,-

Nú 50,-

W Glasgentan
Karin Dyhr, Marianne Holmen. Malan Háberg
týddi
Bókin sigur frá, hvussu ógvisliga blóðskemd
ar
gerðir í barndóminum kunnu ávirka eitt
lív. Bókin er sjálv
ævi
søgulig og lýsir m.a.
eina drúgva sjúkugongd við á leið 70 inn
leggingum á psykiatriskar deildir í 17 ár, men
eisini hvussu Karin eftir hesi mongu ár aftur
varð frísk.
Sprotin 2016, 433 s.
Fyrr 248,-

Fyrr 248,-

Nú 50,-

W Arvur og umstøður
Vigdis Hjorth. Jákup í Skemmuni og Edvard
Olsen týddu
Tvær døtur hava tikið sær av foreldrunum og
summarhúsunum í mong ár. Tær skulu arva.
Men tvey onnur børn eru, og tey hava kvett
sambandið við familjuna. Hví koma tey sær
upp í arvamálið?
Sprotin 2017, 350 s.
Fyrr 248,-

Halldór Laxness. þóra
þóroddsdóttir týddi
Eitt slóð
brótandi verk eftir
kenda íslendska rithøvundin,
ið tá var eitt ungt og leitandi
menniskja mitt í tríatiáru
num. Hon greiðir frá ungum,
fátækum dreingi, Ólavi Kára
syni, ið ongan góðan eigur
og verður uppfostraður hjá
fremmandum bóndahúski
langt burtur frá øðrum fólki.
Sprotin 2018, 178 s.

Nú 50,-

W Dýrd himinsins. Ljós heimsins 4
Halldór Laxness. þóra þóroddsdóttir týddi
Tann seinasta av fýra bókum í megnarverk
inum. Søgan fylgir skaldinum Ólavi Kárasyni
ljósvíkingi longur fram á leið. Hann er nú
vaksin maður, nýkomin úr fangatippi, har
hann hevur sitið í samfull seks ár, tí hann
hevur gjørt seg kynsliga, men óavvitað, inn á
eina av skúlagentunum í bygdini, har hann eitt
skifti var vikarur.
Sprotin 2019, 206 s.
Fyrr 248,-

T Ljómur guddómsins. Ljós heimsins 1

Nú 50,-

T Høll summarlandsins. Ljós heimsins 2
Halldór Laxness. þóra
þóroddsdóttir týddi
Í hesum bindinum fylgja vit
víðari við tí fátæka, einsamalla
barninum, Ólavi Kárasyni ljós
víkingi, ið hevur sterkan alsk
til náttúruna, fuglarnar, blóm
urnar á bønum og aldututlið
á sandinum. Eitt barn, ið er
við sviðusoð og mest sum
ongan góðan eigur.
Sprotin 2019, 256 s.
Fyrr 248,-

Nú 50,T Hús skaldsins. Ljós heimsins 3
Halldór Laxness. þóra
þóroddsdóttir týddi
Triðja bind av fýra í bóka
verkinum. Tann fátæki og
einsamalli Ólavur Kárason
ljósvíkingur er vorðin vaksin
og skald. Hann býr saman við
unn
ustuni í eini træsmáttu
uppi í brekkuni. Hon arbeiðir
á fiskastykkinum, og hann
vakir yvir sjúkum barni.
Sprotin 2019, 186 s.

W Hevndin úr havsins dýpi
Steintór Rasmussen
Forvitin kvinna bindur sjáldan frið! Tað
er góðveður um alt Føroya land, og seks
bindiklubbakonur hava leigað eini góð
hús við Gjógvará, har tær skulu njóta
eitt hugnaligt vikuskifti. Sama leygarmorg
un verður í tíðindunum sagt frá, at ein
útróðrarbátur hevði fingið ein gummistivla
hjá einum eftirlýstum sjómanni á línuna.
Sprotin 2017, 305 s.
Fyrr 278,-

Nú 50,-

Fyrr 248,-

Fyrr 248,-

Nú 75,-

Nú 50,-

Nú 50,-

W Her ruggar ikki rætt
Martina Haag. Jákup í Skemmuni týddi
Ein skaldsøga um at fóta tær aftur, tá ið
húskið verður skrætt sundur av ótrúskapi
og hjúnaskilnaði. Um tíðina, sum stendur so
ótolandi still. Hon lýsir bæði vónloysið og øðina
við at missa tann, ein elskar, men eisini at tá
ið myrkast sær út, kemur tú kortini upp aftur
í vatnskorpuna.
Sprotin 2017, 198 s.
Fyrr 248,-

W Brævabókin
Mikhail Sjisjkin. Johnny Thomsen týddi
At síggja til ein rættiliga einføld søga um Hana
og Hann, um Sasjenku og Volodenka, eitt
brævaskifti millum tvey ungfólk. Men lesarin
fær helst skjótt ein varhuga av, at hetta er
fløktari enn so, at brævaskiftið eins og er
ævigt millum tvey elskandi ungfólk. Hvørji eru
tey? Hvørjum skriva tey brøv?
Sprotin 2012, 409 s.

W Gloymdur
Solby A. Christiansdóttir
Ein maður liggur til at doyggja á Lands
sjúkra
húsinum, tí eitt mistak er hent. Men hví er tað komið
so langt? Og hvør hevur ábyrgdina? Samstundis er
polit
isk kapprenning um, hvussu Føroya Sjúkra
húsverk skal skipast í hæddini. Bókin byggir á
veruligar hendingar.
Sprotin 2019, 296 s.
Fyrr 248,-

Nú 50,-

Nú 50,Síða 5 | Bókaútsølan

FAG R AR BÓ K M E N T I R
W Sær
Carl Jóhan Jensen
Aðrastaðni ella ikki aðra
staðni? Tað er spurningurin í
hesi bók. Uppvaksin í Brekku
götu í Havn um miðja farnu öld
í einum húsetri av andligum
og kensluligum mót
setning
um setur ein ung kvinna sær
fyri at finna seg aðrastaðni. Ein
skald
söga, sum leitar órógv
andi djúpt aftur um viðtiknar
hugmyndir av föroyskum sam
leika.
Sprotin 2017, 385 s.
Fyrr 298,-

Nú 75,-

W Eg síggi teg betur í myrkri
Carl Jóhan Jensen
Undir middag leygardagin
26. august 1939, fáar dag
ar, áðrenn annar heimsbar
dagi brestur á, er ferðaskipið
s/s Lyra á veg úr Bergen
til Föroya. Í einum sólstóli á
afturdekkinum situr íslendska
skaldið og ævintýra
maðurin
Benedikt Einarsson og tekst
við at doyggja av einum ovur
skamti av morfini.
Sprotin 2014, 520 s.
Fyrr 248,-

Nú 50,-

W Bókin um tað góða
Carl Jóhan Jensen
Ein maður doyr og eitt handrit
liggur eftir hann. Bókin um tað
góða er søgan um tann rúm
liga trýss ára gamla prentaran
K., sum ein várdag í 2011
ásannar, at hann hevur mist
trúnna upp á tað góða soleiðis,
sum hann frá barnsbeini er
vandur upp til at skilja tað
góða í einum andliga trongum
umhvørvi.
Sprotin 2015, 238 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

W Terningar
Carl Jóhan Jensen
Terningar eru ímyndin av tilvild,
og tilvild miðjan í hvørji søgu –
í hennara saman
settu og í
senn einføldu eftirgerð av tí
sansaða. Ísmael er undan eini
hálvgamlari stýrimanseinkju.
Pápin ein blaðungur og hálv
lisin guðfrøðingur úr Noreg.
Sjálvur talar hann ikki, men
hevur tó orðið í sínum valdi –
innantanna.
Sprotin 2019, 424 s.
Fyrr 348,-

Nú 75,-

W DNA
Yrsa Sigurðardóttir. Jákup Sørensen týddi
Ein kvinna verður myrd í heimi sínum í
Reykjavík á andstyggiligasta hátt. Tað einasta
vitnið er sjey ára gamla dóttir hennara,
sum krógvaði seg undir seingini ta løtuna,
ræðuleikin fór fram. DNA er fyrsta bók í
raðnum um løgreglumannin Huldar og sálar
frøðingin Freyju.
Sprotin 2019, 524 s.
Fyrr 298,-

W Veggurin
Marlene Haushofer. Elin Henriksen týddi
Ein kona fer saman við skyldfólkum at ferðast
nakrar dagar í einari veiðismáttu í fjøllunum
í Eysturríki. Skyldfólkini, eini hjún, spáka ein
túr oman í bygdina – og koma ongantíð
aftur. Morgunin eftir fer konan at leita, men
komin til munnan á dalinum rennir hon ímóti
einum ósjónligum veggi, sum eingin sleppur
ígjøgnum.
Sprotin 2012, 260 s.

Nú 75,-

Fyrr 188,-

Fyrr 348,-

Nú 50,-

Fyrr 149,-

Nú 50,-

Nú 50,-

W Tíðin við víkjandi ljósi
Eugen Ruge. Elin Henriksen týddi
Skaldsøgan lýsir í tjúgu pørtum søguna hjá
einari familju í eina hálva øld, frá 1952 til
2001, við einum níti ára føðingardegi tann 1.
oktober 1989 sum snúningsdepli. Hvør partur
er ein søga, sæð úr sjónarhorninum hjá einum
av persónunum.
Sprotin 2014, 433 s.
Fyrr 188,-

Nú 50,-

W Tøgnin lýgur
Brian Moore. Carl Jóhan Jensen týddi
Einki kundi forða honum í at fara frá konuni
og byrja eitt nýtt lív saman við aðrari. Bókin
setur átrúnaðarligu og politisku trupulleikarnar
í Norðurírlandi í sekstiárunum og frameftir í
brennidepilin.
Sprotin 2012, 249 s.

Nú 50,-

▲ Ikki fyrr enn tá
Oddfríður M. Rasmussen
Tey eru eydnurík saman, men sum tíðin gongur, varnast hann, at
hon broytir atburð og verður fremmand og øðrvísi. Hon megnar
ikki arbeiðsuppgávurnar, og á arbeiðsplássinum eru tey ørkymlað.
Hon verður kannað, og staðfest verður, at hon hevur illkynjaðan
knykil í heilanum. Hvussu livir tú við tí, at kvinnan, tú elskar,
hvørvur frá tær í smáum?
Sprotin 2019, 286 s.

Nú 75,-

Fyrr 298,-

W Øksin
Mihail Sadoveanu. Finnbogi Ísakson týddi
Høvuðspersónurin er Vitoria Lipan, kona ein
seyðamann, sum býr í moldavisku bygdini
Magura Tarcaului. Hon plagar ikki at taka tað
so tungt, um maðurin, Nechifor, ikki altíð er so
skjótur aftur, tá ið hann er burtur í ørindum. So
er ikki hesa ferð.
Sprotin 2012, 179 s.
Fyrr 188,-

Nú 50,-

W Gandaringurin
Sigurd Hoel. Hans Thomsen týddi
Lagnuskaldsøga um óndskap, smásinni og
ómegd. Vit hitta Hávarð frá Telemark, sum
giftir seg við einkjuni Rannvá. Hon er vøkur og
fleiri bøndur har í bygdalagnum høvdu ætlað
sær hana. Uttanbíggjarmaðurin maðurin fær
bæði konu og garð, og verður lagdur undir
hatur. Hann er komin inn á øki, ið hevur verið
teirra í øldir.
Sprotin 2009, 385 s.
Fyrr 178,-

Nú 50,-

W Ferð mín móti himli
Thornton Wilder. Jón Joensen týddi
Hetta er ein serlig søga um, hvussu tað
góða roynist, og hvørji kor tað hevur í
einum heimi, sum er súrgaður av synd.
Høvuðspersónurin, sum er ferðasølumaður,
er frelstur maður. Hann er eirindaleysur
í síni tráan eftir at gera rætt og vera
rættvísur.
Sprotin 2014, 216 s.
Fyrr 169,-

Nú 50,-

W Fjúrtan dagar fyri frostnætur
Sigurd Hoel. Finnbogi Ísakson týddi
Knut Holmen hátíðarheldur einsa
mallur
fjøruti
ára
dagin á eini matstovu. Hann
hevur havt viðgongd og eydnu við sær:
í starvinum hevur gingið sum eftir ánni,
hann er giftur, og hjúnalagið er gott og
trygt, hóast kanska nakað stirðnað. Hann
er eftir øllum at døma nøgdur, men so fer
hugurin at spinna.
Sprotin 2000, 221 s.
Fyrr 169,-

Nú 50,-

W Javnlíkar
George Orwell. Annfinnur Zachariassen
týddi
Søgan um kollveltingina, ið miseydnaðist.
Hetta er speiska søgan um, hvussu rot
stendst av valdi, hvussu vald oyðileggur
góðar hugsjónir. Jones er bóndi, men hann
er latur og drukkin í tíð og úrtíð. Hann
misrøkir kríatúrini, og ein dagin gloymir
hann at leggja fyri tey.
Sprotin 2011, 151 s.
Fyrr 169,-

Nú 50,-

75,-

Nú 50,-

W Atvent
Gunnar Gunnarsson. Jacob Olsen týddi
Søgan um seyðamannin, Benadikt, sum
hvørja advent leggur til brots inn millum
fjøllini at leita eftir seyði, sum hevur ligið
eftir í rakstrinum. Á hesum vandaferðum
hevur hann tveir fylgisneytar, hundin Leo
og geldseyðin Eitil, ið er treystur slóðari.
Sprotin 2015, 82 s.
Fyrr 148,-

Nú 30,-

W Jarðarinnar litbrigdi
Ólafur Jóhann Sigurðsson. Alexandur
Kristiansen týddi
Ein fitt, sæl og skemtilig lýsing av ung
dóms
forelskilsi hjá unglingi á bygd fyri
hálvt hundrað árum síðan. Frásøgnin skift
ir eins og bráða ungdómsforelskilsið: er
skaldskaparlig og sveimandi, tá kenslurnar
eru í hæddini og jarðbundin og gløggskygd,
tá komið er í aldudalin, og vitið rennur við
aftur.
Sprotin 2013, 101 s.
Fyrr 129,-

Nú 30,FYRR 298Nú

W Jólaoratoriið
Göran Tunströn. Jákup í Skemmuni týddi
Jóla
oratorrið byrjar í svenska býnum
Sunne, har fólk gera seg til at syngja og
spæla hitt fagnaðarríka Jólaoratoriið eftir
Bach. Haðani veksur skaldsøgan fram. Hon
røkkur um trý ættarlið, byrjar í tríatiárunum
og endar í dag. Søgugongdin fer fram
millum Värmland og landafrøðiliga mótpol
tess – Nýsæland.
Sprotin 2013, 330 s.
Fyrr 169,-

Nú 50,-

W Midaqqsmogan
Naguib Mahfouz. Lív Joensen týddi
Ein frásøgn um lívið hjá fólkinum í smog
uni, sum bókin hevur fingið heitið sítt frá,
og vit eru stødd í einum fátækrabýlingi
í Kairo árini fram undir endan á seinna
heimsbardaga. Naguib Mahfouz fer við
okkum inn í ein heim har lívsgleði og
svartskygni endaleyst ganga saman at
glímast.
Sprotin 2012, 355 s.

Nú 75,-

W Pestin
Albert Camus. Chr. Matras týddi
Camus verður oftast nevndur hin dapri
eksistentialisturin, men við Pestini vísir hann
eina menniskjaliga tilverustevnu, sum hevur
trúnna á tað besta í tí einstaka menniskjanum.
Bókin er um, hvørja ávirk
an tað hevur á
menniskju, ið liva í einum deyðadømdum býi.
Sprotin 2013, 290 s.
Fyrr 188,-

Fyrr 168,-

Nú 50,-

Fyrr 249,-

W Morgun og kvøld
Jon Fosse. Marna Jacobsen týddi
Skaldsøgan er í tveimum pørtum. Ólavur er
spentur, nú konan skal eiga, og hon føðir
ein vælskaptan drong, sum verður nevndur
Jóhannes. Ímillum fyrra og seinna partin
gongur ein mansaldur.
Sprotin 2013, 94 s.
Fyrr 188,-

W Hvat við mær?
Colby Rodovsky. Knút Olsen týddi
Og ikki enn fær mamma sagt hesi orð,
uttan at røddin fær eitt annað tónalag.
Downs syndrom. Og skúlin fyri børn við
stórum tørvi, fyri mongolbørn, sjálvt um tey
verða søgd at vera børn, ið bera stór brek,
bæði kropslig og sálarlig. Ongantíð skilti eg
hetta rættiliga. Tað tóktist, sum at foreldrini
vistu ikki, hvussu mikið slík brek fevna um.
Sprotin 2015, 142 s.

W Á ferð inn í eina óendaliga søgu
Jens Pauli Heinesen
Skaldsøgan byrjar við, at ein huldukona lokkar
3 ára gamla Hugin burtur í haga nakrar dagar.
Henda løgna hendingin fylgir honum alt lívið. Hugin
berjist fyri at blíva viðurkendur sum rithøvundur í
einum umhvørvi merkt av trongdskygni, kúgan og
gamalkristnum hugmyndum um, at tú ikki mást
drekka, roykja, banna, dansa ella fara við gentum.
Pennurin gerst vápn Hugins móti valdinum og
vegurin aftur til barndómsverðina.
Sprotin 2012, 671 s.

W Jarðarferðin
Jóanes Nielsen
Hetta er bókin um eina jarðarferð, sum byrjar
í Shanghai, og sum endar í Sumba. Hetta
er eisini søgan um eina forvitnisliga dagbók
og um felagsskapin International Dwarfs
Association og tað, sum kann henda, tá ið
leitað verður eftir av
varð
andi hjá nøkrum
deyðum kinesiskum fiskimonnum. Men fyrst
og fremst er hetta ein lýsing av vinalagnum
millum Symfor Thomsen og Eigil Tvibur. Hetta
er triðja bókin í røðini um Eigil Tvibur.
Sprotin 2019, 244 s.
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Nú 20,-

▲ Drúgva ferðin, Bind 1
Johannes V. Jensen. Edvard Olsen týddi
Í 1944 fekk Johs. V. Jensen heiðursløn Nobels í bókmentum
fyri verkið. Hvør partur lýsir tann virkisfúsa einstaklingin og
seiggið í honum. Hann verður rikin fram av einihvørjari úttrá og
stremban eftir onkrum meira og øðrvísi, og soleiðis setur hann
ferð á menningina.
Sprotin 2019, 487 s.
Fyrr 298,-

Nú 75,-

▲ Drúgva ferðin, Bind 2
Johannes V. Jensen. Edvard Olsen týddi
Tá ið fyrri veraldarbardagi brast á, og høvundurin varnaðist alla
týningina og sá, hvussu vesturlendska siðmenningin syndr
aðist, gjørdi hann av at skriva sína egnu útgávu av skapanar
søguni, og hvussu siðmenningin hevur tikið seg fram.
Sprotin 2019, 535 s.
Fyrr 298,-

Nú 75,Síða 7 | Bókaútsølan

LE I K R I T

FAG R AR BÓ K M E N T I R
W Sleipnir hin rádni
Thorvald Steen. Jákup í Skemmuni týddi
Spennandi og nútíðarlig skaldsøga um
fimm teir seinastu dagarnar í lívi Snorra
Sturlusonar. Hann gongur og bíðar eftir
Margretu, sínum stóra kærleika, sum er
honum ein avbjóðing í øllum lutum. Hann
er nívdur av ótta fyri soninum sum hann
stúrir fyri fer at hevna seg.
Sprotin 2012, 208 s.
Fyrr 149,-

FYRR 178,Nú

50,-

W Berlinaraspirnar
Anne B. Ragde. Jákup í Skemmuni týddi
Skaldsøgan Berlinaraspirnar kundi eins væl itið
Arvasyndin. Hetta er søgan um tríggjar brøður.
Margido Neshov er gamal drongur, miðskeiðis
í fimmtiárunum og biðimaður í Tróndheimi. Á
fedranna ættgarði uttan fyri býin býr eldri bróðurin
Tóri saman við gomlu mammu sínari, tí forfjónaða
og ómælandi pápanum og øllum svínunum.
Sprotin 2010

Nú 30,-

W Humluhunang
Torgny Lindgren. Jákup í Skemmuni týddi
Hon heldur ein langrøkjutan fyrilestur fyri
linum áhoyrarum í hesari lítlu bygdini um
halgimenni. Heðin býður henni heim við
sær at gista langt burtur av alfaravegi.
Morgunin eftir ætlar hon sær av stað, men
um náttina er so nógvur kavi lagstur, at
tað er ikki hugsingur um. Einki kavaplógv
kemur fram.
Sprotin 2012, 137 s.
Fyrr 129,-

Nú 30,-

W Látur Medusu
Hélène Cixous. Turið Nolsøe týddi
Tú vápnar teg ikki, tú randar teg ei við
múrum eins og hann, tú verjir teg ei
eins „varliga“ móti njótilsi. Sjálvt um
fall
iska villingin sum heild hevur spilt
góð sambond, er kvinnan aldri langt frá
„móðurini“. Tað er altíð í øllum førum ein
rest av góðu mjólkini-frá-móður eftir í
henni. Hon skrivar við hvítum blekki.
Sprotin 2018, 36 s.

Nú 20,-

W Fedrar og synir. Leo Tolstoy.
Eilif Samuelsen týddi
Eftir lestrarárini í Santa Pætursborg kemur
tann ungi aðalsmaðurin Arkádij Kirsanov
heimaftur til faðir sín og pápabeiggja á
góðsi teirra, og hann hevur tikið vegleiðara
sín, Basárov, við. Hetta verður byrjanin á
eini uppgerð ímillum ættarliðini. tí Basárov
er nihilistur og heldur ikki nógv um tsarin
og ta gomlu siðmenningina.
Hemlið 2005, 270 bls., innb.

Nú 30,-

Nú 20,-

Fyrr 120,-

W Lognbrá
Heðin Brú
Vit fylgja droymaranum Høgna frá smá
dreingi, til hann mannkomin fer til
skips. Høgni er yngsti sonur í stór
bóndahúsunum í Túni. Hóast Túnshúsið
er valahús og foreldur Høgna, Guðr
un og Sakir, dugnalig bónda
fólk, so
roynist barndómurin Høgna alt annað
enn lystiligur.
Sprotin 2012, 160 s.
Fyrr 149,-

Nú 30,-

Fyrr 148,-

W Blátt blóð
Oddný Eir Ævarsdóttir. Carl Jóhan Jensen
týddi
Eg ímyndi mær, at á deyðastrá, tá ið
eftirsjón plágar sinnið, fer tað at vera ein
linni í at vita sær at hava roynt alt. Roynt
hvat? At eiga barn.
Sprotin 2015, 97 s.
Fyrr 148,-

Nú 30,-

▶

Fastatøkur
Heðin Brú
Vit hoyra meir um skipslívið, nú
Høgni hevur slitið seg leysan frá
heiminum í Hórisvík og er farin
til skips við „Rúðuni“. Her verður
sjólívið lýst í góðum og ringum
løtum, í ódn og í logn, á fiskileið,
á heimferð og heima millum túrar.
Sprotin 2012, 219 s.

FYRR 149,Nú

30,-
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Fyrr 188,-

W Ævisøgan um monologin
Olaf S. Thomsen
Tekstasavnið er sett saman av hugleið
ingum, brøvum, dagbókasíðum, ummæl
um av almennum WC’um, stuttsøgum,
yrkingum o.ø., sum lýsa lív og áskoðan
rit
høvundsins. Tilfarið er skrivað í tíðar
skeiðnum 1983-2019.
FORLAGIÐ OST 2019. 262 bls., heft.
Fyrr 248,-

Nú 100,-

50,-

W Leikrit 5: BEST MAN VERA SUM ER
Rasmus C. Effersøe
Leikurin er í tíggju brotum og hevur undir
heitið „fólkalívsbílæti úr 17. árhundraði“.
FANNIR 2012. 118 bls., heft

Nú 50,-

W Leikritið Ó – Søgur um djevulskap
Carl Jóhan Jensen, Daniel Wedel
Leikur, bygdur á skaldsøguna eftir Carl Jóhan
Jensen. Hvør drap Bæna
dikt Conrad
sen,
slaktaran í Gásadali? Hvør er Matthias J.
Danielsen í roynd og veru? Trúboði? Djevul?
Hvør ber í grundini djevulskapin í sær?
Sprotin 2021, 100 s.

W Leikrit 6: VÁR
Símun av Skarði (1872-1942)
Høvundurin skrivaði leikin á nýstovnaða
háskúlanum í Føgrulíð í 1904. „Ein leikur
um andliga og handliga váring“ hevur hann
verið nevndur.
FANNIR 2013. 102 bls., heft

Nú 20,-

W Leikrit 7: ÓFRIÐARLIGAR TÍÐIR
Kristin Holm Isaksen (1877-1935)
Leikurin varð skrivaður í 1908. Hann er í
trimum pørtum og viðger ein dag í Føroya
søgu, 1. juni 1808, tá ið Brillumaðurin hótti við
at skjóta Havnina í sor. Hetjan er Nólsoyar Páll.
FANNIR 2013. 122 bls., heft.

Fyrr 100,-

W Bókin um Kamalu
Inger Edelfeldt. Jákup í Skemmuni týddi
22 ára gamli høvuðspersónurin í søguni
átti helst at verið nøgd við arbeiði sítt, íbúð
sína og vin sín. Hon kann enntá vera fitt á
at líta – uttanífrá. Men innara lív hennara
er óskipað og gongur sum ein filmur av
ruðuleika við dreymum, sterkum longslum
og loyniligum, ræðandi heilaspuna, sum
hon hevur lítlan hug at spegla sær í.
Sprotin 2012, 125 s.
Fyrr 129,-

Nú 50,-

Fyrr 178,-

FYRR 162,Nú

W Nýtíðarleikir 1.
Birita Mohr, Gunnvá Zachariassen, Annika
Hoydal týddu
Leikbólkurin TVAZZ hevur framført allar
leikirnar í tíðarbilinum frá 2006-2009. Allir
leikir grava djúpt inn í mannasinnið, hvør við
sínum serstaka sniði, onkur skemtiliga og
speiskliga, annar sum kamarspæl millum
tvey og uppaftur ein sum dramayrking, eitt
epos inn í sálarinnar myrkur.
Sprotin 2013, 253 s.

W Leikrit 4: MAGNUS
Rasmus Effersøe
Ástar- og sangleikur. Er kanska mest
umhildni leikur, sum verið hevur á palli
í Føroyum. Leikurin byggir á søgnina
„Kolturs
drongurin, sum svam í Hest“.
Framførdur fyrstu ferð í 1892.
FANNIR 2012. 94 bls., heft.

W Veitslan
Thomas Vinterberg. Kristianna Poulsen
týddi
Helgi Dýrindal-Joensen fyllir 65 og heldur
stórfingna veitslu fyri ætt, vinum og kenn
ingum. Hóast dóttirin Linda fyri kort
um
hevur tikið lívið av sær, skal veitsla nú
haldast, og hini trý børnini hjá føðingardags
barninum koma sjálvandi við.
Sprotin 2015, 114 s.
Fyrr 148,-

Nú 30,-

W Stovugenturnar
Jean Genet
Gunnar Hoydal og Jette Hoydal týddu
Leikurin Stovugenturnar, sum varð skriv
aður í 1947, snýr seg um tvær stovugentur,
ið gera uppreistur ímóti frúnni í húsinum.
Leikurin spælir seg ígjøgnum teirra dreym
um at myrða hana. Tær skiftast um at mynda
frúnna og báðar síðurnar av teirri sosialu
gjónni, sum skilir lív teirra frá hennara.
Sprotin 2014, 83 s.
Fyrr 129,-

Nú 20,-

W Samleiki í loyndum
Harriet Poulsen Vágadal
Tám gongur í 9. flokk og spælir í einum tón
leikabólki við vinfólki. Familja hennara gongur
á møti, og tað ger Tám eisini. Abbi hennara er
prædikumaður. Tey hava tað gott saman. Tám
trívist væl bæði saman við vinum og familju!
Sprotin 2012, 100 s.
Fyrr 129,-

Nú 20,-

W Eitt døkt kamar – leikur
Harriet Poulsen Vágadal
Lívið hjá 16 ára gomlu Elisu broytist, tá ið
Fabia við sínum nógvu vinum, ger av, at Elisa
skal seigpínast. Hvat gera vinfólkini hjá Elisu,
tá ið Fabia og hovdamur hennara leggja trýst
á tey? Hvat verður gjørt við hús, tá ið kamarið
hjá Elisu verður holan, ið hon krýpur inní?
Hvar ger skúlin, hvat gera lærararnir? Elisa
velur eina óhugnaliga hjálp í nýggju døpru
tilveru síni.
Sprotin 2011, 102 bls., heft.
Fyrr 129,-

Nú 20,-

▲ Skuggagestir, sangleikur
Martin Joensen
Sangleikurin, sum Martin Joensen skrivaði í 1990, sigur í
orðum og tónum frá einum føroyskum ballingarkvøldi seinast í
80´unum. Vit fylgja nøkrum ungdómum við ymsum meiningum
og við ymiskari sosialari bakgrund – teirra práti, skemti, kenslum
og vónum. Við bókini fylgir fløga.
Sprotin 2009, 65 s.
W LeikRead 2015
Á skránni til reading-festivalin LeikREAD, ið
Leikarafelag Føroya varar av, er forvitnisliga
afturvendandi tiltakið ‘Nordic Dramatrain’,
sum er eitt úrval av nýskrivaðum leikritum –
eitt úr hvørjum norðurlandi.
Sprotin 2015, 464 s.
Fyrr 198,-

Nú 20,-

W Leikrit 1: GUNNAR HAVREKI
Rasmus C. Effersøe (1857-1916)
Hesin leikurin, saman við leikinum „VEÐUR
FØST“, ið Sanna Helena Patursson (18641916) skrivaði, var fyrsti leikur, ið sýndur var
á palli í Føroyum. Hetta var í 1889.
FANNIR 2010. 448 bls., heft.

W Leikrit 2: JÁKUP Á MØN
Sigrid Niclasen (1854-1927)
Leikurin byggir á táttin við sama navni.
Nólsoyar Páll yrkti táttin. Leikurin var
framførdur fyrstu ferð í 1890.
FANNIR 2011. 78 bls., heft

W Leikrit 3: HJÁ DALABÓNDUM
Jens Christian Hostrup (1818-1892).
Ramus C. Effersøe týddi.
Skemtileikur, sum fer
fram í Noregi.
Framførdur á
LEIKRIT 1-12
fyrsta sinni í
FYRR 100,- HVØR
Føroyum í 1890.
FANNIR 2011. Nú
116 bls., heft.

25,- hvør

W Leikrit 8: MARITA
Hans Andrias Djurhuus (1883-1951)
Leikur, ið byggir á kenda kvæðið um Flóvin
Bænadiktsson, Maritu og Harra Herman.
Tað, sum leikararnir siga, ber upp á rím.
Hans Andrias skrivaði leikin í 1908.
FANNIR 2013. 88 bls., heft.
W Leikrit 9: ANNIKA
Hans Andrias Djurhuus (1883-1951)
Leikurin byggir á kendu søgnina um Anniku
í Dímun. Við nútíðareygum kann søgan les
ast sum eitt ískoyti til kjakið um støðuna
hjá kvinnum í samfelagnum. Hans Andrias
skrivaði leikin í 1917.
FANNIR 2014. 96 bls., heft.
W Leikrit 10: HIN POLITISKI
KANNUSTOYPARI
Ludvig Holberg (1684-1754). Rikard Long
týddi
Ein av kendu leikunum hjá Ludvig Holberg,
undan
gongumanninum innan hesa bók
mentagrein. Leikurin er frá 1722. Rikard
Long týddi í 1922.
FANNIR 2014. 136 bls., heft.

W Leikrit 11: JEPPI Á FJALLINUM
Ludvig Holberg (1684-1754). Rikard Long
týddi
Ein av kendu leikunum hjá Holberg, undan
gongu
manninum innan hesa bók
menta
grein. Leikurin er frá 1722.
FANNIR 2014. 100 bls., heft.
W Leikrit 12: EYDNULANDIÐ
Peter Falk Rønne (1889-1953). Kristin í Geil
týddi í 1923
Leikur í fýra pørtum, sum byggir á skald
søguna, sum Jørgen Falk Rønne gav út í
1917. Jørgen var prestur í Sandoyar sýslu
árini frá 1889 til 1895. Sonurin, Peter Falk
Rønne skrivaði søguna til leik í 1920.
FANNIR 2015. 166 bls., heft.
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AN DALI G AR BØK U R
W Mær er sagt um ein stað II
Petur Jacob Sigvardsenv
Í bókini eru 54 nýggir sálmar og sangir. Av
teimum eru 42 upprunaligir og 12 týddir.
Harumframt eru fleiri hugvekjandi fyri
lestrar og týddar halgisøgur, ið eisini hóska
sera væl til upplestur.
Forlagið Brúgvin 2017, innb. 204 s.
Fyrr 200,-

Nú 50,-

AN DALI G AR BØK U R
W Hann kemur í lýsingini
Meinhard Bjartalíð
Prædikur, stuttlestrar, brúðartalur, gravtala.
Jesus kemur við ljósinum, troystini, frið
inum og gleðini og sigur við okkum: Havið
gott treyst! Tað eri eg! Óttist ikki!
Føroyskt kirkjumál 2010, 149 s.
Fyrr 175,-

W Um Guð
Jonas Gardell. Marjun Bæk týddi
Bók fyri trúgvandi sum ivandi, hon kann
verða lisin av tí bíbliukøna eins væl og
av tí leitandi, ið ongantíð hevur latið eina
bíbliu upp. Í bókini leitar høvundurin eftir
slóðum Guðs.
Sprotin 2013, 354 s.
Fyrr 229,-

Fyrr 229,-

Nú 150,-

25,-

Nú 50,-

Fyrr 100,-

Nú 50,-

Nú 50,-

Nú 20,-

Fyrr 148,-

Fyrr 298,-
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Nú 75,-

W Brævið, ið kom í skeivar hendur
Martin R. Jacobsen týddi
Í bókini verður greitt frá um síná
mill
um
brævaskifti millum Augustinus og Hieronym
us árini 394-419. Við brævaskiftinum fæst
livandi innlit í ymiskliga fatan av skriftini.
Føroyskt kirkjumál 2015, 154 s.

W Gomlu prestagarðarnir
J.P. Gregoriussen
Henda bókin fevnir um tíðarskeiðið frá
trúbótini, har kongsjørð var løgd til tey
sjey prestagjøldini sum samsýning fyri
prestagerningin, soleiðis at prestarnir
við lántøku sjálvir kundu byggja presta
garðarnar og røkja jørðina.
Føroyskt kirkjumál 2017, 204 s.

Nú 50,-

Fyrr 400,-

W Andin og orðið
David Johannesen
Ein lestrarbók – Fyrra tekstarrøð
Føroyskt kirkjumál 2015, 421 s.

Nú 50,-

Nú 100,-

Fyrr 350,-

Nú 50,-

Fyrr 198,-

▲ Bíblia, ríkisbíblia
Stór, reyð, við stórari skrift.
Føroyskt kirkjumál 2000, 1211 s.

W Í lýsing
Jákup Dahl
Lestrarbók.
Føroyskt kirkjumál 1978, 477 s.
Fyrr 350,-

Nú 100,-

Fyrr 150,-

Nú 50,-

Fyrr 390,-

Y R K I N G AR
W Tín angist er vorðin lýsandi
Nelly Sachs. Heðin M. Klein týddi
Yrkingin hjá Nelly Sachs er enn líka
áleikandi í sínum evni, líka egin í síni
útsøgn. Nelly Sachs var fyrsta kvinna
sum – í 1966 – fekk bókmentavirðisløn
Nobels fyri bundnan skaldskap.
Sprotin 2019, 58 s.
Fyrr 198,-

W Tónar úr innastu tøgnini
Gunnar Hoydal
Yrkingar og týðingar. Rekandi úr dagsins
munn
klovum, fløðandi úr eygnarivum
av stríði og strevi, úr farnum illsinni og
krógvaðum látri okkara dreymar.
Sprotin 2018, 436 s.

W Krossgil
David Johannesen
Føstulestrar
Føroyskt kirkjumál 2015, 62 s.

Nú 198,-

Nú 50,-

Nú 100,-

Fyrr 350,-

W Prædikur
Kristian Osvald Viderø
Prædikur til báðar textarøðirnar í kirkju
árinum.
Egið forlag 2018, innb., 742 s.

Fyrr 150,-

▲ Bíbliuorðabókin
Ungur fór Jóhannes Haraldsen at skriva handrit til stóra
bíbliuorðabók. Hann skrivaði alt handritið við hond. Í
arbeiðinum við bíbliuorðabókini brúkti hann Bíbliuna í
týðing eftir J. Dahl og K.O. Viderø.
Føroyskt kirkjumál 2012, 927 s.

W Andin og lívið
David Johannesen
Ein lestrarbók – Onnur tekstarrøð
Føroyskt kirkjumál 2015, 431 s.

Nú 30,-

W Apokryfisku bøkurnar
Axel Tórgarð týddi
Apokrýfisku bøkurnar eru tær, sum ikki eru
mettar so heilagar sum kanóninskar bøkur,
og tí heldur ikki við í øllum bíbliuútgávum.
Føroyskt kirkjumál 1990, 349 s.

Y R K I N G AR
W Opna
Marjun Syderbø Kjelnæs
Her er ein opna, her er hvørt orð, hvør bókstavur, hvørt tekn, eitt
far, ein flaki, eitt sprek, at royn at halda
sær uppi við.
Sprotin 2016, 84 s.

Fyrr 128,-

Fyrr 498,-

Nú 50,-

W Evangelium Sankta Matteusar
Schrøters týðing 1823. Chr. Matras,
ritstjóri
Ljósmyndað útgáva av prentaðu bókini
Føroyskt kirkjumál 1973, 293 s.

W Meðan hildið verður heilagt
Jákup Dahl
Andaktsbók. Prædikur og andakt.
Føroyskt kirkjumál 2009, 485 s.
Fyrr 350,-

FYRR 400,Nú

W Um Jesus
Jonas Gardell. Marjun Bæk týddi
Hvør var Jesus í grundini? Hendan spurn
ing
in setti svenski rithøvundurin Jonas
Gardell sær fyri at royna at finna svarið til.
Mundi Jesus veruliga vera tann sami, ið
hann sum barn hevði ímyndað sær, vaksin
upp í einum trúgvandi heimi í svensku
baptistakirkjuni?
Sprotin 2013, 412 s.

▲ Morgunlestrar
Kristian Osvald Viderø
Tað er oss alóskiljanligt, men bíblian sigur, at longu áður enn
grundvøllur heimsins var lagdur, havdi Guð búgvið hjálpina
til. Og við fylling tíðarinnar kom hann sjálvur til jarðar og var
frelsari vár. Sá, sum allir lutir eru skapaðir fyrir fátækt sína
at gera oss ríkar.
Egið forlag 2018, innb., 370 s.
Fyrr 375,-

Nú 50,-

W Niels Lassen Holm, prestur
Mathias Lassen
Henda prædikubókin, sum varð funnin í
einum gomlum sjatolli, er handskrivaðar
prædikur, sum nú eru skrivaðar av. Holm
prestur skrivaði prædikurnar við gotiskari
skrift fyri meiri enn 200 árum síðan.
Prædikubókin sigur okkum, hvussu ein
prestur skrivaði sínar prædikur fyri 200
árum síðan. Prædikurnar eru tí søgulig
skjøl.
Sprotin 2014, 262 s.

Nú 50,-

W Grógvið og grøtt
Karsten Hoydal. Jonhard Mikkelsen
týddi
Yrkingar og týðingar. Karsten hugsaði
nógv um gróður, at fáa fram vøkstur
og skapa líkindi bæði handaliga og í
huganum. Myndirnar, Karsten skapar
av náttúruni, eru á tremur við mót
setningsfyltum endurloysingum.
Sprotin 2009, 339 s.
Fyrr 188,-

▶

W Úrvalssavn
Oddfríður M. Rasmussen
Hetta úrvalsrit er gjørt burtur úr 17 verk
um, ið Oddfríður hevur latið úr hondum
seinastu 25 árini.
Sprotin 2019, 208 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

Eyguni – søgur og yrkingar
Átta av søgunum eru stutt
søgur, av hesum byggja søg
ur
nar Eyguni, Hvør eigur
rættin til lívið og Tann dagin
flúgvarin bumbaði bygdina
á veruligar hendingar, hin
ar eru íspunnar. Fimm
søgur eru av siðsøgulig
um slag og hugleiðingar.
Yrkingarnar eru um lívið,
kærleika, ólukkuligan kær
leika, náttúruna, sjólívið, um farna tíð, van
lukkur, sorg, aldurdóm og um Føroyar.
Egið forlag v/Selmu Sandá 2014. 128
bls., heft.
Fyrr: 175,-

Nú 40,-

Nú 50,Síða 11 | Bókaútsølan

Y R K I N G AR

SØG A O G SAM F E L AG

W Fjøtrað á flogi – 1. Bind
Alexandur Kristiansen
Bundið mál á góðum flogi. Alexandur
hevur ógviliga hegnisliga laðað ein
sjaldsaman varða burtur úr víða
gitnum yrkingum – nógvar av teimum
tær allarbestu, sum vit hava kunnleika
um her í vesturheiminum.
Sprotin 2019, 600 s.
Fyrr 348,-

W Stjórnarskipan Athenaranna
Aristoteles og Pseudo-Xenofon. Eilif
Samuelsen týddi
Bókin er í tveimum pørtum. Tann fyrri
gevur eina søguliga lýsing av stjórnar
skipanarsøgu Athens frá undanfarnu tíð
um til fólkaræðið varð tikið uppaftur eftir
peloponnesiska kríggið í 403. Tann seinni
parturin gevur okkum fatan av, hvussu
statsfyrisitingin í verki ávirkaði gerandis
lívið hjá athenarunum.
Hemlið 2019. 288 bls., heft.

Nú 75,-

Fyrr 198, W Ein farri av fráferð
Sólrún Michelsen
Einsemið í lítlum kliva er lemjandi far
heldur útum har tú um ikki annað
kanst bløða burtur tá skorpan verður
rykt av sárunum hvørja ferð onkur
nemur við ein annan.
Sprotin 2016, 60 s.
Fyrr 198,-

▲ Leitanin eftir at vera
Katarina Nolsøe
Ein ferð gjøgnum depressión, ótta og angist. Katarina
Nolsøe er fødd í 1964 og er útbúgvin sjónleikari á
sjónleikaraskúlanum í Reykjavík. Hon fekk depressión
í 2006 og var fleiri ferðir innløgd á psykiatriska
deplinum. Ein ferð, har tú spakuliga kemur fyri teg
aftur og mást læra teg at liva við sárinum.
Sprotin 2019, 52 s.
Fyrr 148,-

Nú 30,-

Nú 50,-

W Á leið
René Hjelm
Eyðsæð er, at varðin eisini hevur stórt
stílfrøðiligt virði. Sostatt ber til at skilja
varðan sum ein myndburð fyri ein
tekst. Bæði teksturin og varðin eru
m.a. settir saman av størri og minni
brotum. Og bæði fyribrigdi eru altíð
partar av eini størri heild – eins og
ein synekdoka.
Sprotin 2010, 84 s.
Fyrr 129,-

Nú 20,-

▲ Sólsmakkur
Rannvá Holm Mortensen
So steig aftur ein gávaður yrkjari inn á pallin. Vit kendu
hana fyri grafisku avrikini. Vistu ikki, at hon eisini
yrkti. Nú hevur Rannvá Holm Mortensen flættað báðar
listagreinarnar saman í eina sjaldsama vakra bók við
einum hjartanemandi teksti.
Sprotin 2018, 106 s.

Nú 50,-

Fyrr 248,-

W Himnahyljar
Tóroddur Poulsen
Her er náttúrualskin økokritikkur, dagar
sum ikki kunnu asfalterast, brestandi
gassballónir, abstraktar dreymayrkingar
og meira ítøkiligt: asfalt, stálskip og
colablikk á trappuni í Ebenezer, umframt
púra vektleysar yrkingar, sum upploysast
og hvørva.
Sprotin 2018, 96 s.
Fyrr 198,-

W Úti í haganum meðan skýmingin dettur úr vindeyganum
Christian Fróði Djurhuus
Eg havi í mong, mong ár stríðst ein stundum sera einsaman bardaga við
meg sjálvan, og havi, sum mong eisini vita, stríðst við eina sálarsjúku,
nevnd skisofreni ella hugklovningur, um ein vil. At skriva hevur verið eitt sera
frígerandi amboð til at hjálpa mær at málbera tað, sum eg ikki havi megnað at
málbera á munnligan hátt.
Sprotin 2015, 84 s.
Fyrr 148,-

Nú 20,-

W Rót Tripp
Marjun Syderbø Kjelnæs
Tittulin flirtrar við amerikanska hugtakið
Road Trip – sum vísir seg sum eitt helt
serligt tripp út av vegnum og niður til
røturnar undir beinu asfalteraðu leiðini
har skammlopini sjóða og svíða og titra
millum nervatræðrirnar.
Sprotin 2012, 62 s.
Fyrr 129,-

W Við tokka og tykki
Christian Fróði Djurhuus
Hesar yrkingar og hugleiðingar eru støður, ið hava sítt upphav frá teimum
mongu góðu og positivu menniskjum, sum eg havi havt gleðina av at hitt hesi
seinastu tvey árini. Sumt er atfinnandi, og annað er lýst frá mínum skapandi
hjarta, at lýsa tað vakra, so væl sum eg nú einaferð havi lagt meg eftir.
Sprotin 2017, 68 s.
Fyrr 148,-
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Nú 30,-

Nú 50,-

Nú 20,-

W Sjókaldar æður
Bjørgfinnur Nielsen
At eygleiða ártíðirnar, hvussu alt broytir lit
og skap. Síggja fjørðin slættan sum eina
fjøl fyrrapart og seinnapart hamskiftan.
At ganga fjøllini, síggja áirnar á tambi.
Hoyra kát børn, fuglaljóð og seyðajarm.
Síggja trøllaskortar í mjørka. Eygu og oyru
fáa meg at fella tankar á telduskíggja.
Sprotin 2013, 27 s.
Fyrr 129,-

Nú 20,-

Nú 30, -

W The Rise of Faroese Separatism.
Danish-Faroese relations from
1906-1925 and the radicalization
of the national- and home rule
question
Hans Andrias Sølvará
Hetta er ein stytt og nakað umskrivað ensk
útgáva av bókini Frá sjálvstýri móti loysing,
sum kom út í desember 2014. Enska
útgávan hevur harumframt eitt nýtt brot við
perspektivering fram til 1950’ini.
Fróðskapur 2016. 205 s.
Fyrr 250,-

Nú 30,-

W North Atlantic Euroscepticism. The
rejection of EU membership in the
Faroe Islands and Greenland
Christian Rebhan
Ph.d.-ritgerð. Talið av limalondum í Evropa
samveldinum ES økist alsamt. Men ikki
øll í Evropa eru eins áhugað í limaskapi. Í
Norðuratlantshavi, í útjaðaranum av Evropa,
halda Føroyar og Grønland seg frá øktari
integratión við ES.
Fróðskapur 2016. 230 s.
Fyrr 220,-

Nú 30,-

W Betwixt and Between. Religion og
religiøsitet på Færøerne i det 21.
århundrede
Janna Hansen
Í hesari ph.d.-ritgerðini verður kannað,
um tær broytingar, sum eru farnar fram
innan fyri átrúnaðarliga lívið og landslagið
í Føroyum tey seinastu umleið 30 árini,
kunnu lýsast sum sekularisering ella ikki.
Spurningar, sum verða viðgjørdir, eru mill
um annað samband millum stat og kirkju,
millum átrúnað og politikk og millum
átrúnað og fólkaskúlan.
Fróðskapur 2014. 220 s.
Fyrr 280,-

Nú 30,-

W Úr Eiðis søgu
Óli Egilstrøð
Fyrst í bókini eru hugleiðingar um Eiðis
bygd og so staðanøvnini. Óli fer við okkum
um alla bygdina og um hagan, sigur frá
tí, ið sæst á leiðini og hugleiðir um ymsar
hendingar, ið hava eitthvørt samband, nýtt
og gamalt uttan úr heimi og her heima,
skravaðar keldur og upplivingar.
Grunnurin Lækjan 2004, heft, 409 s.
Fyrr 385,-

Nú 100,-

W Í vesturskini
Petur Jacob Sigvardsen
Sjálvsævisøga við samtíðar ískoyti. Í hesum
bókaverki, sum er í tveimum prýðiligum,
mynd
skrýddum bindum, verður lesarin
leiddur gjøgnum eitt sera hendingaríkt
mannalív við fleiri ófatiligum upplivingum,
sum rithøvundurin nú við takksemi og miklari
undran lítur aftur á og ber fram í dagsins ljós.
Forlagið Brúgvin 2020, 789 s.
Fyrr 498,-

Nú 200,-

W Nólsoyar Páll –
siglingarmaður og skald
Óli Olsen
Út frá keldum verður roynt at lýsa fjøltáttaða
persónin Nólsoyar Páll so heilskapaðan,
sum til ber. Sagt verður frá sigling Páls við
Royndini fríðu, sum hann smíðar saman
við øðrum monnum. Nomið verður við
stríð hansara móti einahandli og donskum
embætismannavaldi í Føroyum.
Forlagið Kjølur 2016, 172 s.
Fyrr 275,-

Nú 130,-

W Seyður í søgu og veðri
Helgi í Brekkunum
Sambandið millum seyðamenn og seyð
hevur altíð verið serligt. Hvussu veðrið
hevur hóreiggjað sær og týnt burtur av
fylgjum seinastu øldirnar, greiðir Helgi frá.
Hvørjar avgjørdar meiningar eitt úrval av
hesum serfrøðingum hevur havt um seyð,
sigur hann okkum eisini á sín knappa og
eyðkenda hátt.
Sprotin 2017, 264 s.
Fyrr 348,-

Nú 75,-

W Svik
Jan Lamhauge
Hetta er søgan um, hvussu tað eyðnaðist
Føroya ríkasta samtaki at fáa ein ólógligan
skattafrádrátt upp á 90 milliónir krónur úr
landskassanum, hvussu føroyskir myndug
leikar royndu at verja bankan, og hvørjar
avleiðingar hetta fekk fyri KvF.
Sprotin 2019, 432 s.
Fyrr 348,-

Nú 75,-

▲ Markið
Erika Fatland. Pauli Nielsen týddi
Um at vera granni hjá tí ómátaliga heimsveldinum Russlandi.
Um teir stóru ment
anar
ligu munirnar millum londini,
høvundurin vitjar, sum liva í skugganum av tí eina stóra
felagsnevnaranum, sum á ymsan hátt hevur merkt tey øll.
Sprotin 2019, 609 s.

Nú 75,-

Fyrr 298,-

W Í fótafari Paulusar
Arne Falk-Rønne. Knút Olsen týddi
Í fótafari Paulusar er ferðabók. Arne FalkRønne hevur gingið í fótaslóð Paulusar,
soleiðis sum hann í mong ár ferðaðist
ígjøgnum londini í Næreystri, til hann
endaði sínar dagar sum pínslaváttur í
Róm. Á stak áhugaverdan hátt knýtir hann
fortíð og nútíð saman til eina modernaða
ferðafrásøgn.
Sprotin 2018, 432 s.
Fyrr 298,-

Nú 75,FYRR 240,Nú

120,W Glottar úr trolarasøguni
Óli Olsen
Bókin umrøður síðutrolarar, ið komu til landið árini
1905-61. Fyrstu mongu teirra vóru koltrolarar, síðan
komu teir oljukyndu og seinni aftur motortrolarar.
Sagt verður frá fiskileiðum, og trolaramaður greiðir
frá, hvussu fiskurin verður hagreiddur, frá tí hann
kemur úr trolinum, til hann liggur undir salti í lastini.
Forlagið Kjølur 2019, 140 s.
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W Tann góða lesitilgongdin
Ingvar Lunberg, Katarina Herrlin. Annika
Høj og Lív Magnussen týddu
Bókin gevur læraranum ítøkilig amboð til at
eftirmeta og stimbra lesimenningina bæði
hjá hvørjum einstøkum barni og øllum
flokkinum tey fyrstu skúlaárini.
Sprotin 2013, 92 s.
Fyrr 198,-

▲ Klaksvíkar søga 1. bind
Hans Andrias Sølvará
Klaksvík var upprunaliga navnið á eini lítlari óbygdari vík
vestarumegin vágna, men tá ið Kongaligi Einahandilin í 1838
setti úthandil á stovn við hesa víkina, fekk hon so stóran
týdning fyri allar Norðuroyggjar, at navnið á víkini vann hevd
sum felagsnavn fyri allar býlingarnar.
Sprotin 2008, 368 s.

Nú 75,-

Fyrr 298,-

▲ Klaksvíkar Søga 2. bind
Hans Andrias Sølvará
Í tíðarbilinum frá 1856 til 1940 vaks fólkatalið í Klaksvíkar
kommunu úr umleið 280 upp í umleið 2200. Henda
bókin er um hetta skeiðið. Beck og Sønner, Kjølbro og
brøðrasamkoman.
Sprotin 2009, 501 s.

Nú 75,-

Fyrr 298,-

W Kjak undir krígnum
Bergur Rønne Moberg (ritstj.)
Greinirnar í hesum savni hava staðið í
„Føroyar í dag“, sum var ein teigur í Føroya
Social-demokrat í 1943 og 1944. William
Heinesen og Heðin Brú ritstjórnaðu og
skrivaðu. Talan er um eitt heildarkent íkast
til kjak um føroyskan politikk og føroyska
mentan undir seinna heimsbardaga.
Sprotin 2017, 244 s.

Nú 50,-

Fyrr 248,-

W Edda Snorra Sturlusonar. Poul
Vestergaard týddi
Snorri gevur okkum eina heildarlýsing
av allari teirri norðurlendsku religiónini
við hennara frumsøgnum, ritualum og
hugsjónum, sum í 1200-talinum var um at
søkka niður í gloymskuna.
Sprotin 2012, 228 s.
Fyrr 188,-

Fyrr 248,W Føroyingur við ongum flaggi
Høgni av Heiði
Høgni av Heiði skrivaði ímóti kristindómi í
eina fjórðingsøld. Í 1994 kom bókin Prestar
og Profetar út við 18 av teimum fyrru
greinunum, og nú kemur so henda bók
við ikki færri enn 28 útvaldum greinum frá
teimum seinnu árunum.
Sprotin 2017, 200 s.

Nú 50,-

W Sær er siður á landi
Rasmus Rasmussen
Við hesari bók ætlaði Rasmus á Háskúl
anum í síni tíð at geva fólki eina mynd
av lívinum, sum varð livað, tá ið hann var
smádrongur og hálvvaksin, og hann sigur
um stílin og innihaldið: Mær er greitt, at
myndin fær sín dám og lit av teirri glæmu,
sum mín barna- og unglingssál varpaði á
lívið tá, øðrvísi kann tað ikki vera.
Sprotin 2016, 288 s.
Fyrr 298,-

Fyrr 198,-

Fyrr 240,-

Nú 75,-

Fyrr 240,-

Nú 50,-

W Lív og lagna á Líðini.
Hilmar Jan Hansen
Søgan um systkini, sum komu í Guinnes.
Tá ið kendi skiparin í Rituvík, Magnus
Salomon Olsen, doyði í 1940, sat einkjan,
Elspa, einsamøll eftir við tólv børnum. Tað
kundi ligið nær at hugsað sær, at húskið fór
at syndrast, tí nú fóru fleiri av børnunum
óivað at verða send øðrum at fostra upp.
Men so varð ikki.
Sprotin 2018, 228 s.
Fyrr 298,-

Nú 75,-

Fyrr 229,-

Nú 50,-

Nú 50,-

W Turkaránið í Vestmannaoyggjum
Jens Riise Kristensen. Absalon
Absalonsen
Ólavur greiðir frá ófatiliga harðskapinum.
Manni, sum nevndist Bjarni Vald
son,
høgdu teir høvdið av niðan fyri eyg
uni,
meðan kona hansara gekk undir liðini á
honum og sá tilburðin. Turkar fóru eins
eirinda
leyst fram í Føroyum í 17. øld.
Turkaránini í Hvalba eru tí skoytt upp í hesa
íslendsku søguna.
Sprotin 2016, 156 s.
Fyrr 248,-

W Í framlopi. Helgi Dam Ziska – leiðin
til stórmeistaraheitið
Suni Merkistein
Í 2016 fingu Føroyar fyrsta stórmeistaran í
talvi. Í bókini fáa vit søguna um Helga Dam
Ziska og drúgvu stremban hansara at vinna
upp á hægstu tindar á talvparnassinum.
Vit fylgja unga havnardreinginum, sum
støðugt setur sær nýggj mál, so hvørt sum
hann útinnir stigvísa setningin.
Sprotin 2017, 226 s.
Fyrr 348,-

▶

Fyrr 198,-

Nú

50,W Sverri Kongur 3
Kåre Holt. Edvard Olsen týddi
Sverri kongur hevur mest sum fingið valdið í Noregi, tá ið stríð brestur á
ímillum hann og norsku kirkjuna, sum fær sjálvt pávaveldið upp í stríðið.
Kirkjan lýsir Sverra í bann, og seinni lesur pávin í Rómaborg stóra interdiktið
yvir Sverra kong.
Sprotin 2014, 500 s.

Nú 75,-

Nú 50,-

Nú 50,-

W Váðafúsir føroyingar
Erich Wustmann. Anja Tell týddi
Jógvan var eingin ræðuskítur. Óræddur
hekk hann í línuni, og bergið uppi yvir
honum rakk upp í himmalin, meðan hann
veiddi fugl, helt deyðan fyri gjøldur og stóð
á kneysum, har ikki var standandi. Jógvan
er fjúrtan ára gamla hetjan í hesi spenn
andi søguni, sum týski fólkalívsfrøðingurin
Erich Wustmann skrivaði, tá ið hann vitjaði
í Mykinesi á sumri í 1938.
Sprotin 2019, 128 s.
Fyrr 198,-

▶

Leitingin eftir Ólavi heilaga
Øystein Morten. Regin av Steinum
týddi
Í september 2010 finnur trúarsøg
ufrøðingurin, Øystein Morten, eitt
gamalt bein, sum tann katólska
kirkjan sigur vera av Ólavi Heilaga.
Hetta er frásøgnin um ein annan
Ólav enn hann, vit kenna. Ein
maður, sum kemur undan kavi
sum leiguhermaður í Onglandi fyrst
í 1000-árunum.
Sprotin 2015, 338 s.

Nú 50,-

W Leitingin eftir Sjúrði Jorsala
Øystein Morten. Regin av Steinum týddi
Sjúrður Jorsalafari var fyrsti evropiski
kong
urin, ið gjørdi krossferð. Søgurnar
um hansara óttaloysi og mongu sigrar
hava gjørt hann til eina av teimum størstu
hetjunum í norskari søgu. Í 1108 stóð
hann sum átjan ára gamal á odda fyri
einum skipafylgi, ið taldi 60 skip, sum legði
út av Bergen og setti kós ímóti Jerusalem.
Sprotin 2017, 329 s.

Sverri Kongur 2
Kåre Holt
Finnbogi Ísakson og Edvard Olsen týddu
Eyðun, besti vinmaður Sverra, hevur fjalt seg á garðinum
Ravna-bergi í Botni fyri at verja Kristina, dóttir Sverra kong,
undan baglarunum. Sverri er deyður, og Eyðun er farin at
eldast. Her situr hann vetrarkvøldini og sigur Kristini søguna
um faðir hennara. Søgan um Sverra kong verður lýst av
føroyinginum Eyðuni. Tað setur dám á frásøgnina, eisini at
aðrir føroyingar eru í Noregi.
FYRR 229,Sprotin 2013, 409 s.

Fyrr 229,Síða 14 | Bókaútsølan

Nú 50,-

W Sverri Kongur 1
Kåre Holt. Finnbogi Ísakson týddi
Mitt í 12. øld vaks ein drongur upp í Kirkjubø, sum seinni gjørdist víða gitin. Sverri,
sonur Gunnhild. Men hvør var pápin? Var tað Unas, bróðir Róa biskup, var tað onkur
ókendur norðmaður – ella var tað hann, sum móðirin á deyðastrá segði honum:
Sigurð Munn, Noregs kongur?
Sprotin 2013, 308 s.

Nú 50,-

W Trý túsund nætur og trinnar
Heini Olsen
Ensku yvirmenn okkara vóru allir „veterans
from the upper class,“ sum løgdu doyin
á at skifta klæðir, áðrenn vit settust við
borðið, sama um maturin við hvørt næstan
hvarv í sandroki, ella rættari í pulvurrokið,
tí tað trongdi seg inn og næstan fjaldi alt,
sama um øll op vóru skalkaði til.
Sprotin 2013, 394 s.

Nú 50,-

W Féroé. Îles et habitants
Eva Nielsen
Á fronskum. Ce livre n’est pas un guide
touristique comme les autres. Il est plus
que cela. Une visite aux îles Féroé ne plaît
pas seulement aux yeux, elle réjouit tous
vos sens.
Sprotin 2019, 220 s.
Fyrr 198,-

W Meg minnist – og ørminnist 2
Heini Olsen
Heini fer í hesum bindi saman við tveimum
skúlafeløgum eina dólgaferð eystur um
hav til Noregs, m.a. til arbeiðis niðri í
gomlu silvurnámunum langt undir jørð í
Kongsbergi og til Bergens at lesa.
Sprotin 2009, 352 s.

Nú 50,-

W Maðkur, mykja, trimpil, betong
og madrassa
Jóan Pauli Joensen
Hesi 5 smávísindaligu siðsøgubrotini lýsa
tættir í føroyskari siðsøgu. Fyrr svóvu nógv
fólk í sama rúmi og minst tvey í hvørji
song. Siðsøguliga er nógv broytt, tá ið tað
kemur til sengur, madrassur, seingjarklæði
og baðirúm. Tað er bert at velja og vraka.
At sova er í dag ein partur av privatlívinum,
sum onnur einki hava við at gera.
Sprotin 2018, 136 s.

Nú 50,-

W Vágamentan
Mina Reinert
So langt aftur, sum eg kann minnast, havi
eg hoyrt fólk siga, at tíðin undir bretsku
hersetingini 1940-45 elvdi til so stórar
broytingar í Vágum, at tað var torført
at siga frá teimum. Tí fekk eg hug at
kanna, hvussu viðurskiftini vóru í Vágum
fyri hersetingina, hvussu hon ávirkaði
samfeløgini, og hvørjar broytingar hon
hevði elvt til eftir krígslok.
Sprotin 2015, 192 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

W Framtakssemi í andgletti
Tummas Lenvig
Hvussu ber tað til, at vit ongantíð hava havt
veruligan landbúnaðarskúla í Føroyum? Í
1890 heitti Løgtingið á tann 26 ára gamla,
framfýsna Jóannes Patursson bónda um
at átaka sær at standa fyri royndarbrúki á
garði sínum í Kirkjubø.
Sprotin 2012, 278 s.
Fyrr 188,-

Nú 50,-

W Heimskringla II
Snorri Sturluson. Bjarni Niclasen týddi
Heimskringla byrjar við frumsagnum og
sagn
um, og síðani er ein søgulig frá
søgn um norðurlendskar, fyrst og fremst
norskar kongar og jallar. Við sínum framúr
frásøgukynstri greiðir Snorri frá lívi og
lagnu teirra, stríði og bardaga, men eisini
frá kenslum og gerandisviðurskiftum.
Sprotin 2013, 384 s.
Fyrr 188,-

Nú 50,-

FYRR 198,Nú

50,-

W Føroyskur Politikkur 1846-1853
Jóannes Patursson
Henda bók kom út í 1903 við titlinum:
„Færøsk Politik. Nogle Uddrag og Betragt
ning
er.’’ Høvundurin greiðir frá, hvussu
Føroyar komu undir grundlógina og fingu
umboð í Fólkatinginum og Landstinginum.
Bókin er eitt fínt íkast til upplýsingar og
til at fata ymist viðvíkjandi føroyskum
politiskum viðurskiftum.
Sprotin 2010, 147 s.
Fyrr 168,-

Nú 50,-

W Oyðimarkarbrúðurin
Firouz Gaini
Fimtan ferðafjarrit. „Úr flogfarinum er býur
in einans stjørnugrús, ið hýsir svøvn
leysum mannasamfelag. Kanska ein stutt
an ófriðarligan blund, síðan er býurin aftur
á fótum. Reglubundnar rørslur – aftur og
aftur – sjálvvirkandi ljóð og undirstreym
ar av hugmyndum og kenslum gjøgnum
fólkahavið. Blunda – og tú sært framvegis
múrarnar og bygningarnar.“
Sprotin 2010, 104 s.
Fyrr 148,-
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W Oddvørsa VetrarRættir
Í Oddvørsa fimtu bók hevur hon valt 33
góðar vetrarrættir. Nakrar uppskriftir eru reinir
klassikarar, meðan aðrar eru nýggjari. Sum
áður eru tær valdar við umhugsni, gjørdar
við nærlagni, og borðreiddar við tokka til tær
upplivingar, sum góður matur gevur.
2014, 78 s.

W Der Mann mit der Pudelmütze
Uni Holm Johannessen
Á týskum. JMK kom sum eitt skot inn á altjóða fótbóltspallin í 1990, tá føroysku
amatørarnir skakaðu alt Evropa við at vinna 1-0 á Eysturríki. Við eitt var óvanliga
stórur áhugi fyri manninum, sum spældi fótbólt í sjáldsomu topphúgvuni.
Sprotin 2012, 214 s.

Nú 50,-

Fyrr 198,-

Fyrr 149,-

W The bobble hat goalkeeper
Uni Holm Johannessen
Á enskum. The bobble hat goalkeeper is the story about the truck driver from
a Faroese village who dreamed of becoming a professional footballer. He burst
unto the football scene in 1990, when the Faroese amateurs shocked the rest
of Europe by winning 1-0 against Austria.
Sprotin 2012, 214 s.

W Oddvørsa gerandis brellbitar
Leskiligar uppskriftir úr seinastu bókini hjá
Oddvør Skarðhamar.
Í bókini eru 93 uppskriftir bókini eru upp
skriftir. Alt frá breyð, bronsj, døgurðar, salat,
køkur til dessertir.

Nú 50,-

Fyrr 198,-

W Skakandi tilburðir 4
John S. Myllhamar
Eins og í undanfarnu bókum í røðini eru allir
tilburðir viðvíkjandi føroyingum. Í bókini eru
14 frásagnir, sum spenna sera vítt: úr luftini,
til bjarga, við skipum, álop og nógv annað.
Janus Dam Guttesen myndprýddi.
Forlagið Føroyamet 2009. 136 bls.., innb.

Nú 69,-

Fyrr 259,-

W Skakandi tilburðir 6
John S. Myllhamar
Fólk vita at siga frá tilburðum, tá ið tey sjálv
ella onnur hava verið í lívsvanda, men har
tey tó á løgnan hátt eru komin heilskapaði
burtur úr tí lívshættisligu støðu, tey vóru í.
Janus Dam Guttesen myndprýddio.
Forlagið Føroyamet 2011. 136 bls., innb.

Nú 69,-

Fyrr 259,-

Nú 40,-

Fyrr 299,-

Nú 100,-

▶

Oddvørsa heilsubetri bitar
Í Oddvørsa fjórðu bók, hevur hon
gjørt meira burturúr heilsugóðum
uppskriftum. Her eru fleiri grønir
rættir, grønmetið er grovari, her
eru fleiri rótfruktir, ennn áður og
hon hevur leitað aftur til góðu,
gomlu og nátturligu kornsløgini.
Í bókini eru 94 uppskriftir til tín,
sum vilt royna nakað nýtt.
2012, 280 s.
Fyrr 299,-

Nú 100,-

W Oddvørsa krás úr køkinum
Onnur bókin hjá Oddvør Skarðhamar. Í bók
ini eru 83 uppskriftir, valdar við umhugsni,
gjørdar við nærlagni, serveraðar við tokka til
tær upplivingar, ið góður matur gevur.
2009, 187 s.
Fyrr 299,▲ Føroyinga søga
Bjarni Niclasen
Søgan er um, hvør skal hava valdið í Føroyum. Hon er um
norskar kongar, sum royna at leggja Føroyar undir seg,
og teir, ið verja sjálvræði. Hon er um ógvusliga valdsstríðið
millum høvdingarnar Sigmund og Trónd.
Sprotin 2012, 171 s.
Fyrr 188,-

Nú 100,-

Y R K I S BÓ K M E N T I R

Nú 50,-

W Fróðskaparrit 53,
54, 56, 58, 60, 62,
63, 64
Tórshavn 2005-2018.

FYRR 348,Nú

75,-

Fyrr 270,-

Nú 20,-

▶

▲ Vesturvón - tí tað skal vera ein vón fyri vestan
Jan Erik Simonsen
Vesturvón var partur av eini kollvelting av føroyska trolara
flotanum síðst í 1960 árunum. Men hann var eisini ein
kollvelting fyri eingilskmenn og fiskivinnubýin Hull í 1986. Og
sjálvt um eingilskmenn vóru fyrstir at royna við hekkutrolara í
1946, vóru teir afturúrsigldir, og komu ikki fyri seg aftur fyrr
enn í 1986. Tá ein nýggj tíð kom við keypinum av Vesturvón
úr Sørvági.
Forlagið á Merkrunum 2019. 682 bls., innb.

Nú 98,-

Fyrr 298,-

W Laksdøla søga. Bjarni Niclasen týddi
Hildið verður, at ramman um søguna við
hjúnabondum, drápum og fólkum er eftir
farandi, men at restin er íspunnin søga.
Kjarnin, ið søgan melur um, er Guðrun,
sum var víða gitin fyri vakurleika og eisini
klókskap.
Sprotin 2012, 243 s.
Fyrr 188,-

Nú 50,-

Tá ókunnufólk kom á leið
Anna og Óli, ið hava garðin undir hond, eru 9. ættarlið. Tey hava røkt garð og
fenað á siðbundnan hátt í mong ár. Henda bókin greiðir frá rávørunum, nýttar
verða, og arbeiðnum, sum verður lagt í. Vit fylgja ársringrásini við fenaði og
gróðri, hvussu alt veksur og búnast, til tað endar á borðinum í fjálgari stovu við
útsýni yvir firðir og oyggjar.
Sprotin 2019, 202 s.

W Bei Färingern zu Gast. Anja Tell týddi
Anna und Óli führen ihren Hof in der neunten Generation. Seit vielen Jahren
bewirtschaften sie den Hof in dieser Tradition. Als das Interesse für die
eigene Esskultur in den nordischen Ländern zu wachsen begann, reifte die
Idee, fremden Gästen typisch färöisches Essen nach färöischen Rezepten
anzubieten.
Sprotin 2019, 202 s.
Fyrr 348,-

Fyrr 250,-

Nú 75,-

W When strangers came knocking
Marita Thomsen týddi
Anna and Óli manage the farm as the 9th generation. For many years, they
have tended to the farm and its livestock honouring the traditions handed down
to them. This book introduces the ingredients used and the work that goes into
preparing them.
Sprotin 2019, 202 s.
Fyrr 348,-
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W Fróðskaparrit 65-66
Ritstjórn: F. Gaini, E. Magnussen, M.
Marnersdóttir, H.A. Sølvará & K. Vija
yavarathan.
Í ritinum eru ellivu vísindaligar greinar:
fimm um málfrøði, tvær um samfelagsfrøði
og fýra um náttúruvísindi. Seinasta prent
aða Fróðskaparritið.
2020. 183 s.

Nú 75,-

▲ Fuglaparadísið Mykines
Erich Wustmann. Anja Tell týddi
Síðst í tríatiárunum var týski fólkalívsfrøðingurin Erich Wust
mann í Mykinesi og gjørdi ein fuglafilm. Meðan hann dvøldi
har, skrivaði hann eina nemandi frásøgn um vandamikla og
lívsjáttandi lívið hjá fuglaveiðimonnunum í Mykinesi og um
blíðskapin hjá mykinesfólki.
Sprotin 2019, 134 s.
Fyrr 248,-

Nú 50,-

Nú 50,-

W Frændafundur 8
Ritstjórn: Turið Sigurðardóttir og María
Garðarsdóttir. Tórshavn 2016. 390 s.
Greinar frá ráðstevnuni hjá føroysk-ís
lendska granskingarsamstarvinum, sum
var í Føroyum í 2013. Greinarnar eru um
íslendsk og føroysk evnir og byggja á
fyrilestrar á ráðstevnuni.
Fyrr 290,-

Nú 30,-

W Filmur
Elin Hentze, Marjun Niclasen
Bókin snýr seg um grundleggjandi film
fagurfrøði, og miðar eftir at læra næmingar,
lesandi og onnur áhugað at lesa film og verða
tilvitandi um, á hvønn hátt filmur ávirkar okkum.
Sprotin 2011, 128 s.
Fyrr 220,-

Nú 20,-

W Sig frá
Margrete Wiede Aasland
Rigmor Napoleonsdóttir Arge og Napoleon
Joensen týddu
Børn og ung varskógva á ymsan hátt,
at eitthvørt er, sum ikki eigur at vera.
Bókin er ætlað lesandi í skúla-, heilsu- og
almannaverki og fakfólki, eisini er bókin
hóskandi lesnaður, ætlaður teimum, sum
hugsa um kynsligan ágang á børn.
Sprotin 2012, 152 s.
Fyrr 149,-

Nú 20,-
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W Journalistur og útvarpsmaður
– Mín krýnika 3
Jógvan Arge
Fyrstu árini sum journalistur var
hann næmingur á størstu donsku
tíðindastovuni Ritzaus Bureau
í hjartanum í Keypmannahavn.
Síðani hevur hann verið í føst
um starvi í Útvarpi og Kringvarpi
Føroya til 30. juni 2017.
Forlagið Tjarnardeild 2017,
242 s.
Fyrr 299,-

Nú 50,-

W Ævisøga dagbók brøv
Tomas Espedal
Tomas Espedal um bøkurnar: ÆVISØGA:
Ævisøgan, er søgan um ein sjálvan, sum ein
annar skrivar. Eg vildi skriva um ein annan,
men hann var eg. DAGBÓK: Eg helt fram
við dagbókini, sum er skrivað til sín sjálvs!
Hon skal ikki hava nakran lesara. BRØV: So
skrivaði eg brævið, sum vendir sær beinleiðis
til ein annan, bara ein.
Sprotin 2017, 350 s.
Fyrr 248,-

▶

Brøv til Jákup Jakobsen, doktara
Marianna Debes Dahl týddi
Í bókini við brøvum til Jakob Jakobsen, skrivað frá januar 1887
til august 1918, eru brøv frá 53 brævaskrivarum: úr Føroyum,
Orknoyggjunum, Hetlandi, Glasgow, Edinburg, Oxford, London
og Týsk
landi. Nakr
ir av føroyingunum skriva á føroyskum,
hinir á donskum. Annars eru flestu brøvini á enskum, nøkur á
týskum. Marianna Debes Dahl hevur týtt tey.
FANNIR 2014. 156 bls., heft.

FYRR 160,Nú

Nú 50,-

W Barnaár
J. M. Coetzee. Pauli Nielsen týddi
Í ævi
søguni granskar Coetzee per
sóns
menskuna og kensluligu búningina hjá ein
um gávaðum og væl at sær komnum dreingi
frá tí, at hann er tíggju til trettan ár. Søgan
fer fram úti á bygd einar 100 km uttan fyri
Cape Town í 1940- og 1950 árunum.
Sprotin 2018, 192 s.
Fyrr 248,-

Nú 50,-

50,-

Nú 75,-

Fyrr 298,-

Fyrr 169,-

Nú 50,-

W Dýrmæta lív
Jørgen-Frantz Jacobsen
„Hesar seinastu mánaðirnar havi eg verið
staddur um ikki í versta vanda so í ræðu
ligum gjálvi. Mítt skip, sum siglir sjúkunnar
hav, hevur jú sjógvin standandi høgt í
hvørjum lastarúmi, tað flýtur tungliga og
høggur ræðuliga.“ Soleiðis skrivar hann til
vinmannin William Heinesen ein mánað,
áðrenn hann doyði.
Sprotin 2011, 119 s.

Nú 30,-

1980 16 tættir

W Ærligt talt, who cares?
Jógvan í Lon Jacobsen
Ein málvísindalig kanning av hugburði til
lánorð og nýyrði í føroyskum
Novus forlag. 2012. 324 bls., heft

ókin
1983 Bankab ubankin 50 ár
– Sjóvinn
skjótt og bíligt
1985 Gott,
50 ár
– P/f Leif Mohr
vnar
1986 Tórsha

Skipasmiðja

Nú 80,-

50 ár

ski til alilaks
1988 Frá snørisfi
la 1948-88
– Føroya Fiskasø

og stríð
50 ár
1993 Semjur Arbeiðsgevarafelag
– Føroya
ali
menn í Gundad
1994 Havnar
– HB 1904-54

t er at sigla
1995 Neyðug Skipara- & Navigatørfelag
– Føroya
100 ár
yvir landið
1996 Ljós
– SEV 50 ár

1996-2003
Teir tóku land Grønlandi 1-8
í
– Føroyingar

agakongur

a

Mín krýnik

a4
•
•
•
•

r í flogsøguni til
2010 Føroya
Lindberg
– Frá Charles
óttir
Erlu Kongsd

ri

gøtusku
maður og
2015 Havnar
1
– Mín krýnika

ri

gøtusku
maður og
2016 Havnar
2
– Mín krýnika

maður

listur og útvarps
2017 Journa
3
– Mín krýnika
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ORÐ, MYND
OG VERULEIKI

Í BÓKMENTA–
GRØNANUM

Í BÓKMENTAGRØNANUM

Nú 40, Í hesum Setursriti eru prentaðar tríggjar ritgerðir, sum viðgera
nýggjan føroyskan skaldskap. Ritgerðirnar eru styttar eitt sindur og
tillagaðar, so tær eru at líkna við greinir og hóska einum almennum
lesaraskara. Heitið, Í bókmentagrønanum, sipar til navnorðið “ein
grøni”, sum verður brúkt um eitt grønt øki, eina gróðrargóða gras
fløtu.

Silja Aldudóttir lýsir og greinar í ritgerðini Men tað lekur millum
vitið, skilið og kjøtið, hvussu kroppurin sum lívrunnin og ólívrunnin
eind er evni í yrkingum eftir Sissal Kampmann.

Ragnar Sigrunarson kannar grotesk stílbrigdi í trimum stuttsøgum úr
tíðarritinum Vencli nr. 15/2015. Tað eru stuttsøgurnar “Sexologurin”
eftir Ludvík á Brekku, “Sunnudagur” eftir Sólrún Michelsen og
“Fellan” eftir Oddfríð Marna Rasmussen. Ritgerðin hjá Ragnari hevur
heitið Uttan mál og mark.
Lydia Didriksen viðger í ritgerðini Eg eri – ikki eg – eri eg eitt rák, sum
hevur nøkur ár á baki, men framvegis er sjónligt og verður endur
nýggjað, nevniliga at rithøvundar skriva um seg sjálvar og brúka síni
egnu nøvn í verkum, sum fáa heitið skaldsøga. Í ritgerðini verður
skaldsøgan hjá Silviu Henriksdóttur Sig at du lyver frá 2011 greinað
og viðgjørd við støði í einum kjaki um, hvussu nýggja tekstslagið
kann skilmarkast og greinast bókmentavísindaliga.

W Er heima til?
Bergur Djurhuus Hansen.
Bókin byggir á eina ph.d.-ritgerð um eitt
tekstslag, ferðafrásagnir, og um hvussu
Kristian Osvald Viderø brúkti hetta tekst
slagið til at skriva um seg sjálvan og sína
tíð.
Fróðskapur 2015, 295 s.

Fyrr 230,-

FRÓÐSKAPUR 2019

TRÍGGJAR GREINIR UM NÝGGJAN FØROYSKAN SKALDSKAP

Fyrr 298,-

TRÍGGJAR GREINIR UM NÝGGJAN
FØROYSKAN SKALDSKAP

SETURSRIT 9

UNGUR NEMUR

SETURSRIT 8

• Myndabøkur um trupul og tung evni

FRÓÐSKAPUR

• Týðingarnar og heimligu bókmentirnar

Fyrr: 320,-

Nú 30,-

• Glæstribøkurnar og føroyska samfelagið – í 1958 og nú
• Pippi, málið og samskifti

Setursrit 1-8:
1 Hon fekk hug á deyðum manni
2 Modernaðir teoretikarar
3 Tveir yrkjarar úr Kvívík
4 Føroyskar bíbliutýðingar og týðingarroyndir
5 Platon, J.H.O. Djurhuus týddi:
Drykkjuveitslan og aðrar samrøður
6 Nýggj leiti – 6 greinar um barnabøkur 2003-2009
7 Føroyskar barnabókmentir. Søguligt umhvarv og greiningar
8 Ungur nemur – 4 greinar um barnabókmentir

Fyrr 250,-

Nú 30,„Fuglar flestir gerast nú vísir “

UNGUR
NEMUR
„Fuglar flestir gerast nú vísir “

4 GREINAR UM

BARNABÓKMENTIR

Nú 80,-

W Í Bókmentagrønanum. Setursrit 9
Bergur D. Hansen og Sanna A. Dahl, rit
stjórar
Tríggjar greinir um nýggjan føroyskan
skaldskap
Fróðskapur 2018, 141 s.
Fyrr 230,-

FRÓÐSKAPUR 2018

– 4 GREINAR UM BARNABÓKMENTIR

W Fjalir, yrkingar
Tóroddur Poulsen. Høvundurin hevur
eisini myndprýtt hetta serstaka verkið
Í bókini eru 33 yrkingar og 33 myndir.
Forlagið í Støplum 2013. 78 bls. innb.

W Orð, mynd og veruleiki. Setursrit 10
Malan Marnersdóttir, ritstjóri
Greinasavn við seks greinum um skald
skap og myndlist.
Fróðskapur 2019, 120 s.

SETURSRIT 10

UNGUR NEMUR • SETURSRIT 8

125,-

Í hesi bók eru seks greinir, sum viðgera listagreinirnar orðlist
og myndlist. Tann fyrsta lýsir sambandið millum mynd- og
orðlist gjøgnum tíðirnar. Hinar fimm greinirnar hugleiða
um hetta sambandið, samstundis sum tær greina føroyskar
skaldsligar tekstir og føroysk myndlistaverk úr 20. og 21. øld.

789991 865874

FYRR 598,Nú

Nú 40,-

Orð og mynd hava upp gjøgnum søguna verið fatað sum
tvær síður av somu mynt. Orðið hevur kortini verið í
oddatroyggjuni, tí yrkjararnir sum andans arbeiðarar vóru
fyrimyndir hjá handaliga arbeiðandi myndlistafólkunum.

I S B N 978-99918-65-87-4

Nú 100,-

Fyrr 198,-

ORÐ, MYND OG VERULEIKI

9

Fyrr 299,-

W Vinaliga bd. 1 + 2
Brævaskiftið millum William Heine
sen og Jørgen-Frantz
Jacobsen 1920-1938. Hvussu hesir ungu menninir hugsaðu,
hvat teir ætlaðu, og hvussu lívið legnaði seg frá 1920 –
1938, er alt lýst í brøvunum. Inniliga, persónliga, stuttliga og
væl hugsað.
Sprotin 2019, innb., 1228 s.

W Fátt er betri – 1196 orðatøk á
føroyskum ▶
Páll Isholm
Bókin savnar og skipar føroysk orðatøk,
so lætt er at finna hóskandi orðatak til
eitthvørt høvi. Bókin er skipað í tveir partar.
Í fyrra eru orðatøkini skipaði eftir innihaldi
og í seinna í bókstavarøð.
Forlagið Brattalíð 2009. 113 bls., heft.

W Fiskadukkur og tussafiskar – Ein
lýsing av Astrid Andreasen
Trine Rytter Andersen. Astrid Andreasen
myndprýddi
Tekning er meginstøði undir listarliga arb
eiðinum hjá Astrid. Hon hevur teknað til
barna
bøkur, gjørt plakatir og teknað til
frímerkir. Hennara strikur eru vælkendar,
og plakatina við stavraðnum kenna allir
føroyskir skúlanæmingar.
Forlagið í Støplum 2010. 112 bls., innb.

Í BÓKMENTAGRØNANUM
• SETURSRIT 9 5
Í BÓKMENTAGRØNANUM
· SETURSRIT

Yvir til
kka
Bryggjuba
4

ur hundad
2004 Jørund

Nú 30,-

Fyrr 198,-

MÁL, BÓ K M E N T I R O G LI ST

Fyrr: 289,-

Arge:

▲ Brævaskiftið ímillum Abélard og Heloïse
Eilif Samueslen týddi
„Skilvísifrøði gjørdi meg hataðan í heim
inum,“ skrivaði
Pierre Abélard ímóti endanum á lívi sínum til sína elskaðu
Heloïsu, sum eisini gjørdist kona hansara, men sum livdi lívið
sundurskilt frá honum, sum abbadissa í næstan fjøruti ár. Í
ár1116 byrjaðu tey bæði 17 og 37 ára gomul eitt brennandi
kærl
eikssamband, sum frá óstýriligum erotikk ígjøgnum
harðrendar syrgiligar hendingar menti seg til ein djúpt
andligan felagsskap.
Hemlið 2010. 201 bls., heft.

Nú 50,-

Fyrr 240,W Orð at enda
Sven Delblanc. Jákup í Skemmuni týddi
Á heysti 1990 fekk eg krabbameini, fekk
viðgerð og kom so frægt fyri meg aftur, tá
ið veturin 1991 var komin á hall, at eg fekk
skrivað eina lítla dagbók um tíðina við sjúkuni.
Ætlanin var bara at skriva fyri meg sjálvan,
men ein rithøvundur tykist altíð vilja skriva
fyri onnur.
Sprotin 2014, 94 s.

W Yvir til bryggjubakka – Mín
krýnika 4
Jógvan Arge
Vit lesa um, tá Atli Dam trein inn
á politiska pallin, um stríðið um
limaskap í EEC,um garnarokið við
eggjakasti og saman
brestum við
tinghúsið. Harðar atfinningar vóru
at skemtinum í V4, og ring mura
í tíðindaflutninginum var gjørd til
hóttan móti sam
felagsmoralinum.
Útvarpið helt til í lívliga vinnuliga
umhvørvinum á Bryggjubakka og
við Vestaruvág.
Forlagið Tjarnardeild 2018,
197 s.

Aðrar

W Endurskin av Jákupi doktara
Marianna Debes Dahl
Ævisøga um Jakob Jakobsen, sum fyri góðum hundrað árum síðani ferðaðist
runt oyggjarnar og fekk gomul fólk at siga sær sagnir og ævintýr, sum hann
síðani skrivaði niður og soleiðis bjargaði frá gloymsku. Hvør var hesin Jákup,
og hvat fekst hann við? Hvussu var hann? Og hvussu var tíðin, hann livdi
og virkaði í? Burtur úr brøvum hansara (1875-1918), sum ættarfólk lótu
Landsbókasavninum í varðveitslu, rísur ein mynd av manninum og samtíð
hansara.
FANNIR 2002. 246 bls., heft.

▲ Góða systir – ein dagbók til Arnvør
Margit M. Baadsager
Ein hjartanemandi dagbók frá einari systir til aðra. Bókin
er persónlig og nemur á ein jarðbundnan hátt við evni
sum familja, sjúka, viðgerð, trúgv, lívsinnihald, skemt, sorg,
endurvenjing og vón, ið bæði sjúklingar og avvarðandi kunnu
kenna seg aftur í.
Sprotin 2019, 412 s.

789991 865881

Jógvan Arge

Jógvan
bøkur eftir

Nú 50,-

Fyrr 240,-

ORÐ, MYND OG VERULEIKI • SETURSRIT 10

Nú 100,-

Fyrr 180,-

W Brøv frá Jákupi Jakobsen, doktara
Marianna Debes Dahl týddi
Brøvini frá Jakobsen, doktara, eru heilt frá dreingjaárunum og fram til deyða
hansara í 1918. Í sjálvum sær verða tey eitt slag av ævisøgu, soleiðis sum tey
endurspegla lív hansara: skúladagarnar í Havn, kostskúlatíðina í Danmark, studenta
tilveruna í Keypmannahavn, tað, ið hann valdi at lesa, og tá ið hann tók prógv. Hesi
brøvini eru heimildin, sum æviskaldsøgan hjá Mariannu Endurskin, 2002, er bygd á.
Forlagið FANNIR 2014. 286 bls., heft.

Fyrr 129,-

Mín krýnik

r lógu
mennir stovna
rum
gsval gav politika
og Moses
g í Føroyum
Mogens
oðsmaðurin
avn.
g í Keypmannah

Nú 100,-

W Gestur hjá veruleikanum
Pär Lagerkvist. Eilif Samuelsen týddi
Sjálvsævisøguliga barndómslýsingin hjá Pär
Lagerkvist, sum kom út á fyrsta sinni í 1925.
Lýs
ingin snýr seg um tann kenslu
sama
dreingin Anders, lívið við jarnbreytarstøðina
og barnaárini í einari svenskari bygd. Tað er
ein loyndarfull, titrandi lýsing um tær fyrstu
royndirnar av lívinum.
Hemlið 2011. 132 bls. , heft.

I S B N 978-99918-65-88-1

gis ikki
ildu framve
Føroya
varð undir
ar í
u ferðsluæðrarn

Fyrr 299,-

ÆV I SØG U R, B RØV O G DAG BØK U R

9

mura
um. Ov ring
stór
aldið í V4 var
g
skelkandi hendin
nalív.

Nú 100,-

W Havnarmaður og gøtuskúri –
Mín krýnika 2
Jógvan Arge
Frá
sagnir frá spennandi ferðum
og summar
frítíðum ymsastaðni í
Føroyum í fimmtiárunum og for
kunnugum uttanlandsferðum við
skótum, skúlabørnum og fótbólts
spælarum fyrst í sekstiárunum eins
og einasta túri Jógvans til skips.
Forlagið Tjarnardeild 2016,
242 s.

ggjubakka

í EEC
maskapur
men
m treytirnar,
var
maskap. Tað
á
u við gørnum
ta elvdi til øgiligt

Fyrr 299,-

Yvir til Bry

aður.

W Havnarmaður og gøtuskúri –
Mín krýnika 1
Jógvan Arge
Pallurin er tað umhvørvið, hann
vaks upp og ferðaðist í. Pápin var
havnarmaður við storum H, og
mamman av tí, tey rópa stóra G
í Syðrugøtu. Krýnikan er ein ferð
hús í húsi í stóra grannalagnum við
søgum um børn og vaksin. Hon er
eisini søga um foreldur, ommur og
abbar í Havn og Syðrugøtu.
Forlagið Tjarnardeild 2015,
214 s.

Jógvan Arge

Útvarpi Føroya
st tíðindi, sum
Á pallin trein
ngu fyri næsta

ÆV I SØG U R, B RØV O G DAG BØK U R

Nú 80,-

W Ungur nemur. Setursrit 8
Ritstjórn: Turið Sigurðardóttir
Fuglar flestir gerast nú vísir. 4 greinar um
barnabókmentir í 20. og 21. øld.
Fróðskapur 2018, 60 s.
Fyrr 150,-
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MÁL, BÓ K M E N T I R O G LI ST
W Kópakonan
Enna Garðshorn Mikkelsen
Søgnin um kópakonuna sigur okkum, hvussu
fólk ímyndaðu sær eitt og annað í gamla
bóndasamfelagnum. Søgnin kann eisini
takast úr hesum søguliga samanheingi og
knýtast at vanligum royndum, sum nútíðar
menniskju gera sær.
Sprotin 2015, 84 s.
Fyrr 198,-

MÁL, BÓ K M E N T I R O G LI ST

W Nakrir tættir úr lívi
V.U.Hammershaimbs.
Regin av Steinum týddi
Tað er áhugavert at lesa um lív Hammers
haimbs, tá ið hann sum gamal maður kveitir
aftur um seg og lýsir ta leið, hann hevur
gingið. Lív hansara hevur verið fjølbroytt og
forvitnisligt. Hann hevur havt gott áræði, havt
eitt áhugavert lív og mangan havt tað stríggið
í embætunum.
Sprotin 2019, 290 s.

Nú 50,-

Fyrr 298,W Sælkvinden
Enna Garðshorn Mikkelsen
Historien om sælkvinden fortæller os om folks
forestillinger nogle hundrede år tilbage i et
gammelt fisker- og bondesamfund. Historien
kan imidlertid løsrives fra sin placering i
denne historiske sammenhæng og knyttes
til nutidige almene menneskelige erfaringer.
Sprotin 2017, 84 s.
Fyrr 198,-

Fyrr 198,-

Nú 50,-

Nú 75,-

Fyrr 348,-

Nú 75,-

W Føroyskar barnabókmentir
Turið Sigurðardóttir
Henda bókin lýsir umhvarvið av føroyskum
barnabókmentum í rúmliga 100 ár. Hon
greinir eitt úrval av gomlum og nýggjum
føroyskum barnabókum, barnasøgum og
-sangum.
Sprotin 2015, 330 s.

▲ William Heinesen, myndlistamaður
Bárður Jákupsson
Hann teknar, málar við pastell- og oljuliti, klippir og límar. Tað
ótamda hugflogið býður áskoðaranum á eina ferð úr trøllamyrkri
teirra fornisku til pastoral landsløg við skreytbúnum fuglum og
vøkstrum og alskyns skapningum í stórari livandi rørslu. Frá
upphavsins tættbýldu túnum og reynanna grýtuta mosaikki stava
myndevnini, – úr sagnanna og ævintýranna heimi, úr norrønu
gudalæruni, úr Arkadia og Edens urtagarði. Bókin er á føroyskum
og enskum.
Sprotin 2016, innb., 308 s.

Fyrr 248,-

Nú 50,-

Nú 125,-

Fyrr 498,-

W Ævintýr
Eyðun Andreassen.
Eyðun Andreassen fer aftur um hin fantas
tiska ævintýrheimin við trøllum, risum, dýrum,
ið tosa, umskaptum verum og øllum øðrum
gátuførum, ið har er, og finnur meiningar
og merkingar frá tíðini, tá ið ævintýrini vóru
livandi munnligur skaldskapur á duldum
máli, sprottin úr royniligum veruleika hjá
frásøgufólkunum.
Fróðskapur 2014, 188 s.
Fyrr 250,-

Fyrr 348,-

Fyrr 298,Síða 20 | Bókaútsølan

Nú 75,-

Nú 125,-

W Málsligar rannsóknir
Jeffrei Henriksen
Í hesari bókini savnar Jeffrei allar sínar rann
sóknir og málsligu hugleiðingar og nemur
við málmenning, málrøkt, orðasmíð, tøkuorð,
málbrigdi, orðalag, orð
feingi, rætt
skriving,
upprunafrøði, móðurmálsundirvísing o.o.
Sprotin 2010, 511 s.
Fyrr 198,-

Nú 50,-

Fyrr 249,-

FYRR 248,Nú

48,-

W Úr myrkrinum – Out of darkness
Kinna Poulsen
Bók um listamannin Tórodd Poulsen. Heitið
sipar til eina tráan hjá listamanninum at
koma upp í ljósið, men bókin er eisini ein
lýsing av einum avantgardulistamanni og
hansara samtíð. Síðan Tóroddur í 1984 gav
út yrkingasavnið Botnfall, eru næstan fjøruti
útgávur komnar frá honum umframt prent á
Steinprenti og annað mangt.
Sprotin 2017, 324 s.

Nú 75,-

W Frits
Sára Mikkelsen, ritstjóri
Hetta er ein øðrvísi listabók. Ein bók við
myndverkum, sum opnu fyri opnu lýsa tætt
ir í ævisøgu málarans. Frá dreingjaárum,
sum eru sveipt í dreymakent tám, til árini,
hann roynir seg sum málari við íblástri frá
øðrum, til hann torir at ganga sínar egnu
leiðir og sættast við sítt egna lag.
Sprotin 2019, 204 s.

Nú 30,-

Fyrr 298,-

▲ Marius Olsen/Prent 1980-2016
Gunnar Hoydal, Jan Andersson, Ilona Raipala, Inger Smærup
Sørensen, Marius Olsen.
Verkið er úrval av øllum tí besta, ið Marius hevur skapt sum
grafikari í 36 ár. Hesi árini eru ein serstakliga áhugaverd ferð
hjá manni, ið livir í øllum, livir avbyrgdur frá øllum, sum myndar
innanífrá og er eygleiðari uttan fyri alt. Ein úrvals kaffiborð-bók.
Bókin er á føroyskum og enskum.
Sprotin 2016, 400 s.
Fyrr 498,-

Nú 50,-

W Grundskeið í føroyskum
Jonhard Mikkelsen
Bókin tekur upp spurningar um stavseting
og málnýtslu og birtir undir kjak um
málslig evni. Fyrsti partur varpar ljós á
vanligar stavsetingarvillur. Annar partur er
um málbót. Triði partur viðger ymsar villur,
ið eru vanligar í skrivligum avrikum.
Sprotin 2012, 242 s.

Fyrr 348,-

W Archie – Hanus
Uni Arge, Poul F. Guttesen
Archibald Black hevur í nøkur ár havt eina
heilt ávísa verkætlan: at tulka andlitsbragdið
á Hanusi G. Johansen. Meðan Hanus setir
tónar til yrkingar, og yrkingar seta tónar í
Hanus, finnur Archie tónarnar aftur í andlit
inum á Hanusi.
Sprotin 2014, 108 s.

▲ Míni leikapetti
Eyðun Johannessen
Søgan er um ein havnardrong, sum frá barnaárum veksur
upp í einum umhvørvi, har Sjónleikarhúsið – „Tað reyða
húsið“ – gjørdist ein depil og mín gyklaði heimur.
Sprotin 2018, 294 s.

Fyrr 198,-

W Listamál
Kinna Poulsen
Eitt úrval av greinum hjá Kinnu Poulsen,
sum fevnir um viðtal við listafólk, ummæli og
tíðargreinar, umframt hópin av myndum, sum
spegla okkara mentan og list seinastu árini.
Sprotin 2017, 208 s.

Nú 50,-

W The seal woman
Enna Garðshorn Mikkelsen
Á enskum. The legend reflects how people
in a fishing and farming community some
centuries back viewed life, at the time when
the legend was a part of the oral storytelling
tradition. The legend, however, can be
dislodged from its location in this historical
and cultural context and be placed within
human experience today.
Sprotin 2015, 80 s.

W Ars Moriendi – Kynstrið at doyggja
Jógvan Isaksen
Henda bókin snýr seg um savnið Gudahøvd
eftir Jóanes Nielsen, har hvør yrking fær
sín lut, og beinleiðis og óbeinleiðis tilsip
ingar verða tiknar fram. Í endanum verður
perspektiverað í mun til tey undanfarnu
yrkingasøvnini.
Sprotin 2019, 124 s.

W Orðabókin, J.H.W.Poulsen
Jóhan Hendrik Winther Poulsen
Fyri skjótt fjøruti árum síðan varð sjøtul
settur á útvarpstáttin Orðabókina, sum varð
sendur 14. hvønn dag vetrarhálvuna frá
1969 til 1993. Fólk sendu inn spurningar
um málslig ivamál, og Orðabókin spurdi
lurtarar um orð og orðafelli. Sjáld
sama
nógv fólk høvdu áhuga í hesum sendingum.
Sprotin 2009, 1008 s.

W Ein ferð inn í føroyskt
Jonhard Mikkelsen, Kári Davidsen
Bókin fevnir um nógv fleiri evni, viðgerðin
er djúp
tøknari, verkevnini fleiri og víð
fevnd
ari, bendingamynstrini fleiri og
nágreiniligur leitorðalisti. Torleikastigið er
hækkað til mállæru, ið hóskar seg best
miðnámi og framhaldslestri, hóast partar
saktans kunnu verða nýttir í 10. flokki.
Sprotin 2011, 392 s.
Fyrr 248,-

Nú 50,-

FYRR 390,Nú

60,-

Nú 50,-

Fyrr 198,-

Nú 75,-

W Nýggj leiti
Turið Sigurðardóttir, ritstjóri
6 greinar um føroyskar barnabókmentir.
Greinarnar varpa ljós á føroyskar barna
bøkur: samanspæl millum mynd og tekst,
frásøgufólk, list og lærdóm, og ímyndir og
hugburð mótvegis børnum. Greinarnar hava
hesi skrivað: Asta Eiðisgarð Wolles, Óli Jákup
Niclasen, Mortan Vang, Paula Gaard og Tóta
Árnadótti.
Sprotin 2013, 180 s.
Fyrr 188,-

▲ Óli P á VP
Óli Petersen
Eitt útval av tekningunum hjá Óla P, sum hava verið at síggja
her á VP. Sum nakað nýtt eru tekningarnar hesa ferð í litum.
Sum kunnugt er òli givin at tekna, so hetta er seinasta bókin
frá hansara hond.
Forlagið VP 2018. 206 bls., heft

Nú 50,-

▶

Steffan Danielsen, listamálari
Kinna Poulsen
Í bókini um listamálaran Steffan Danielsen (19221976) úr Nólsoy greiðir høvundurin frá listini og
listaverkunum hjá hesum sermerkta føroyska mál
ara. Frásøgnin um listina hjá Steffan Danielsen er
bæði á føroyskum og enskum.
Forlagið í Støplum, 2009. ??? bls., innb.

Nú 20,-

Nú 125,Síða 21 | Bókaútsølan

ÍT R I V

P L AK AT I R, F LØG U R O G AN NAÐ
A5
FYRR 15,Nú

10,-

Bundnar søgur
Svanhild Strøm og Marjun Biskupstø
Við støði í bindibókini hjá Skraddar Debes ‘Føroysk
bindingarmynstur’, hava møðgurnar Svanhild Strøm
og Marjun Biskopstø evnað til nýggjar, modernaðar
uppskriftir, grundaðar á gomlu, siðbundnu mynstrini. Í
bókini ber eisini til at lesa um søgu og siðvenju og
okkara ríka mynsturarv.
BFL 2016, 226 bls., innbundin

T Sprotin 2017

W

Fuglaplakatir
Drunnhvíti

Steinstólpa

Bringureyði

Músabróðir

Lundi

Títlingskongur

Drunnhvíti

Ravnur

Músabróðir

Tjaldur

Kvørkveggja

Steinstólpa

Lomvigi

Títlingskongur

Ravnur

▲ Sprotin 2016

10,-

Fyrr 90,-

FINSDÓTTIR

- lita tráðin

W Gjáarbotnur, plakat WH
Í sambandi við skreytútgávuna William Hein
esen – myndlistamaður hava vit prentað hesa
plakat.
Sprotin 2016, A4

▲ Plakat 2 /
		 Archie – Hanus

T Plakat 3 /
Archie – Hanus

Archibald Black hevur í nøkur ár havt eina
heilt ávísa verkætlan: at tulka andlits
bragdið á Hanusi G. Johansen. Tá ið bókin
Archie / Hanus kom á marknaðin, prent
aðu vit 3 ymiskar plakatir av úrvaldum
tekningum úr bókini.
Sprotin 2014. 50x70 cm
Fyrr 149,-

Nú 10,-

Fyrr 48,-

▲ Hválv – Andromeda, Plakat 2
Jóannis Sørensen
Mementos of the Faroese sky. Andromeda, a comet and
a meteor over Viðareiði.
Sprotin 2015, 60x42 cm

Nú 10,-

Nú 30,W Lita míni føroysku klæði
Anja Finsdóttir
Føroysk teknibók við 24 ymiskum tekn
ingum av gentum og dreingjum í før
oyskum klæðum. Set litir saman og royn
nýggjar samansetingar ella brúka klassisku
før
oysku litirnar. Litbókin er spennandi,
stuttlig og avbjóðandi bæði fyri vaksin og
børn. Kom og tekna!
Forlagið Mallustova 2017

- lita føroysk bindingarmynstur

SNYRLASNIÐ
- lita føroysk evni

Fyrr 89,W Hválv – Aurora Viðareiði pl.1
Jóannis Sørensen
Mementos of the Faroese sky. Aurora,
Viðareiði
Sprotin 2015, 60x42 cm
W Hválv – The milky way, pl. 3
Jóannis Sørensen
Mementos og the Faroese sky.The milky
way and meteors over northern isles
Sprotin 2015, 60x42 cm

Nú 50,Fyrr 75,- hvør
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W Málibók – lita tráðin
Anja Finsdóttir
Fylg tráðnum við hugflogi og litum.
Forlagið Mallustova 2020
Fyrr 90,-

W Í hesi sælu jólatíð
Tónleikarar: Anna Maria Olsen, ymiskir
13 jólasálmar.
Føroyskt kirkjumál 2019
Fyrr 169,-

Nú 30,-

Nú 10,-

W Herðataska
Í staðin fyri at dritta við plastikkpjøka í hondini,
kanst tú fáa tær hesa herðataskuna við góð
um boðskapi á.
Sprotin 2019
▲ Plakat 1 / Archie – Hanus

Nú 30,-

W Málibók – lita bundin klæði
Anja Finsdóttir
Neyð lærir nakna kvinnu at spinna – og
hugflogið at seta lit á plaggið.
Forlagið Mallustova 2020

A4
FYRR 50,Nú

Málibók

Fyrr 80,-

Nú 40,-

FINSDÓTTIR

A4

A5

60,-

W Málibók – fyri smærri børn
Anja Finsdóttir
Barnið gevur løtuni litir við føroyskum tekn
ingum.
Forlagið Mallustova 2020
Fyrr 90,-

Plakatirnar eru
prentaðar í sam
bandi við Fuglabók
ina eftir Mikkjal á
Ryggi

▶

Bíbliusøgur Leita og finn
B.A. Jones. Amy Tausen týddi
Í Bíbliusøguni Leita og finn læra
børnini um summar av teimum týd
ningarmestu søgunum bæði í Gamla
Testamenti og í Nýggja Testamenti.
Um skapanina, Nóa, Samson, Jesus
í templinum, at Jesus mettar fimm
túsund, og at Jesus er risin upp. Gill
Guille myndprýddi.
BFL 2017, 12 bls., innbundin
Fyrr 149,-

- fyri smærri børn

FYRR 300,Nú

Nú 10,- hvør

▲ Snyrlasnið – lita føroysk bindingarmynstur
Anja Finsdóttir
Tá tú litar eina mandalatekning – snyrlasnið – gevur tú
hugflognum rúmd og tonkunum eina fríløtu. Fylg tráðnum við
hugflogi og litum.
Forlagið Mallustova 2020
Fyrr 90,-

Nú 30,-

▲ Snyrlasnið – lita føroysk evni
Anja Finsdóttir
Tá tú litar eina mandalatekning – snyrlasnið – gevur tú
hugflognum rúmd og tonkunum eina fríløtu. Ein verð av
spegilsmyndum bíðar eftir litum.
Forlagið Mallustova 2020
Fyrr 90,-

DUKKULISA

Í FØROYSKUM KLÆÐUM

Nú 30,-

W Dukkulisa í føroyskum klæðum
Anja Finsdóttir		
Tú kanst lata hana í føroysk klæði, sum tær
hóvar best. Til dømis eru troyggjur í fleiri
litum. Her eru nógvir spennandi møguleikar.
Kom og spæl við føroyska dukkulisu!
Forlagið Mallustova 2017
Fyrr 89,-

Nú 30,-

Nú 30,Síða 23 | Bókaútsølan

S MÁBAR NABØK U R

M Y N DABØK U R
W Tann lítla bókin um stórar kenslur
Ina Victoria Haller. Sonne Smith og Vagnur
Streymoy týddu.
Í bókini eru uppskot um samrøður og spøl
at hjálpa barninum, í samband við ymsar
kenslur og ósemjur, sum barnið upplivir
í sínum lívi og gerandisdegi. Lea Letén
myndprýddi
Barnabati 2019, 28 bls., innb.

W Krákus sigur IKKI!
Jujja Wieslander
Mamma Mu er ongin vanlig kúgv. Hon reiggjar, tvassar í
hylinum, hoppar og gongur í gummistivlum. Men tað heldur
Krákus er nakað fjas, tí slíkt gera kýr IKKI! Hann er ósamdur við
Mammu Mu, líka til hon fer at mála seg sjálva. Sven Nordqvist
myndprýddi.
BFL 2017, 20 bls., pappbók

Nú 35,-

Fyrr 75,-

Fyrr 148,-

Nú 80-

W Alt um Petur
Beatrice Potter
Petur kanin er líka so elskuligur, kúllaligur
og spælin sum altíð. Við kaninskapaðu
pappbókini fáa yngstu lesararnir sína heilt
egnu kanin bæði at lesa um og at spæla
við. Beatrice Potter myndprýddi.
BFL 2017, 12 bls., pappbók
Fyrr 75,-

BFL
W Til lukku, nert og føl
Dawn Sirett
Ein litføgur kaka og ein bleytur hunda
hvølpur. Til ein góðan føðingardag mugu vit
hava kaku og gávur og nógvar gestir. Dave
King myndprýddi.
BFL 2016, 12 bls., pappbók
Fyrr 69,-

Nú 30,-

W Lóa leitar eftir Búa heima
Nosy Crow
Hetta eru Lóa og vinur hennara Búi. Lóa
finnur ikki Búa nakrastaðni! Tú mást hjálpa
henni at finna hann! Stuttlig klaffabók til
tey yngstu. Gerry Turley myndprýddi.
BFL 2018, 12 bls., pappbók við klaffum
Fyrr 79,-

Nú 35,-

W Lóa leitar eftir Búa í viðarlundini
Nosy Crow. Marna Jacobsen týddi
Lóa finnur ikki Búa nakra staðni í viðar
lundini. Fært tú hjálpt henni at finna hann?
Ein stuttlig og litrík klaffabók til eitt lítið
barn. Gerry Turley myndprýddi.
BFL 2018, 12 bls., pappbók við klaffum
Fyrr 79,-

Nú 35,-

W Ert tú har, lítli fílur?
Sam Taplin
Børnum dámar at kaga ígjøgnum holini
í hesari vøkru bókini fyri at leita eftir
fílinum, sum hvørvur alla tíðina. Emily Dove
myndprýddi.
BFL 2018, 14 bls., pappbók
Fyrr 98,Síða 24 | Bókaútsølan

Nú 40,-

W Ert tú har, lítli revur?
Sam Taplin
Børnum dámar at kaga ígjøgnum holini
í hesari vøkru bókini fyri at leita eftir
revinum, sum hvørvur alla tíðina. Emily
Dove myndprýddi.
BFL 2018, 14 bls., pappbók
Fyrr 98,-

Fyrr 88,-

Nú 40,-

W Bebbi er illur
Mervi Lindman
Bebbi trampar á koddan, skumpar tornið,
og murrar sum ein farlig leyva... Nei, bíða,
Bebbi er illur sum ein... Krokodilla! Mervi
Lindman myndprýddi.
BFL 2018, 28 bls., innbundin
Fyrr 85,-

W Fívil – Gita hvør?
David McKee
Hendan spegilsbókin er frálík hjá einum
forvitnum barni. Øll dýrini í frumskóginum
leita eftir nýggja vininum hjá Fívli. Kanst tú
gita hvør hann er? David McKee myndprýddi.
BFL 2017, 10 bls., pappbók
Fyrr 68,-

Nú 30,-

Nú 40,W Kaninin, sum so fegin vildi sova
Carl-Johan Forssén Ehrlin. Ása H. Ellefsen
týddi
Roynið hesa svøvnhjálpsbókina frá Bóka
deildini og uppliva eitt undur. Barnið sovn
ar mitt í søguni um Kalla Kanin! Irina
Maununen myndprýddi.
BFL 2016, 31 bls., innbundin

Nú 35,-

Nú 35,-

▲ Fílurin, sum so fegin vildi sova
Carl-Johan Forssén Ehrlin. Ása H. Ellefsen týddi
Fílurin, sum so fegin vildi sovna er onnur bókin, sum brúkar
sálarfrøðiligar hættir fyri at fáa børn at sovna. Hon er um Elin
Fílsunga, sum fer í gandaskógina at hitta onnur dýr, sum fáa
barnið at sovna. Sydney Hansson myndprýddi.
BFL 2016, 31 bls., innbundin
Fyrr 126,-

W Bebbi mussar
Mervi Lindman
Bebbi vil mussa øll: mammu, papa, stóru
systur, kettuna, maðkin ... Nei, bíða,
kanska ikki maðkin! Hygg, peika, les og
flenn saman við Bebba. Mervi Lindman
myndprýddi.
BFL 2018, 26 bls., innbundin
Fyrr 85,-

Fyrr 190,-

Nú 40,-

Nú 35,-

Fyrr 126,-

▲ Finn dunnuna
Felicity Brooks
Ein lítil gul baðidunna krógvar seg ymsastaðni inni á
vesinum. Barnið leitar og leitar ímillum klæðini, á hillini
og í skúminum í baðikarinum. Tey smáu fara at hava
nógvan stuttleika av at leita eftir lítlu dunnuni í bókini.
Stephen Cartwright myndprýddi.
BFL 2018, 12 bls., pappbók
Fyrr 98,-

Nú 40,-

W Jóna krógvar seg
Eva Eriksson og Lisa Moroni. Kristianna
Poulsen týddi
Jóna og mamman skulu í býin at keypa
skógvar. „Hey bussur!“ sigur Jóna. Nógv
fólk eru í býnum. „Hey, hey,“ sigur Jóna.
Í handlinum finnur Jóna nógvar vakrar
skógvar. Men hvar er mamman farin? Har
fer hon. Uttan Jónu!
BFL 2018, 28 bls., innbundin

W Darwin um upprunan til sløgini
Sabina Radeva
Guðrun Gaard og Jens Petur Gaard týddu
Sabina Radeva hevur bæði myndprýtt og
endur
sagt hesa tillagaðu útgávuna av
verkinum hjá Darwin. Bókin miðlar eitt
evni, sum er fløkt, upp á ein einfaldan og
forvitnisligan máta, har hon brúkar tekst,
men í stóran mun eisini myndir til at vísa
og greiða frá ástøðinum.
BFL 2019, 60 bls., innbundin

Nú 30,-

W Urbanus ungi
Nick Denchfield
Lítla Urbanusi unga dámar at eta – tað er
tí, hann hevur so STÓRAR føtur, so STÓRT
nev og so TJÚKKAN búk! Tað er bara ein,
sum er størri enn Urbanus … Tað kanst tú
síggja í endanum á hesari stuttligu bókini,
sum er full í støkkmyndum. Ant Parker
myndprýddi.
BFL 2019, 14 bls., pappbók við klaffum

Nú 50,-

Fyrr 99,-

W Úlvurin og flugan
Antje Damm
Einaferð var tað ein úlvur, sum var so
svangur, at hann át... ja, eina øgiliga
rúgvu! So hvørt sum tit blaða, hvørva lutir á
myndunum, tí úlvurin hevur etið teir – leitið
eftir lutunum saman!
BFL 2019, 20 bls., pappbók
Fyrr 99,-

W Spell at sólin kom upp
Pity the sun had to rise, ensk útgáva
Ærgerligt at solen stod op, donsk útgáva
Meinilla við morgusólina, íslendsk útgáva
Martin Næs og Olivur við Neyst
Einaferð ætlaði Ísland at flyta Føroyar norður til sín. Tað var í
teirri tíðini, tá ið styrkin sat í tí síða hárinum, og áðrenn fólk fóru
at hugsa um at gera berghol og byggja brýr. Søgan byggir á
søgnina um „Risan og kellingina“,
Rit & Rák 2018

Nú 40,-

W Mín dagur í vøggustovuni
Marianne Iben Hansen. Sonne Smith, Vagnur
Streymoy og Steintór Rasmussen týddu
Bókin er ment í samstarvi við átaki, Betri
vinir-Fri for Mobberi, hjá Barnabata, Mary
Fonden og Red Barnet. Eitt vøggustovubarn
upplivir nógv hvønn dag, bæði gott og ringt.
Talan kann vera um nógvar kenslur, snuddir,
smíl og klemm, sum kunnu vera torfør at seta
orð á ella vísa í tí aldrinum. Bókin er skipað
rundan um 12 rím, ið fevna um støður, sum
vit kenna aftur frá gerandisdegnum hjá lítla
vøggustovubarninum. Lea Letén myndprýddi
Barnabati 2020, 28 bls., innb.
Fyrr 148,-

Nú 80,-

Fyrr 120,-

Nú 80,-

W Kennir tú Pippi Langsokk
Astrid Lindgren. Turið Sigurðardóttir týddi
Nú er Pippi Langsokkur flutt inn í Villinga
vál við hestinum og apuni, sum eitur Nilli.
Hon eigur onga mammu ella pápa, sum
siga henni, hvat hon skal gera. Pippi ger
altíð júst, sum hon sjálv vil! Ein Pippiklassikari við teimum eyðkendu bjørtu
myndunum hjá Ingrid Nyman.
BFL 2018, 26 bls., innbundin

W Petra fer til frisør
Anna-Karin Garhamm. Marna Jacobsen
týddi
Petra sær ikki væl. Okkurt hongur fyri.
Tað er hárið hjá Petru, sum er blivið so
øgiliga sítt. Mamma fær tíð hjá frisørinum.
Spenn
andi, heldur Petra, har vil hon
sleppa! Ein stuttlig myndabók um fyrstu
ferðina hjá frisøri. Anna-Karin Garhamm
myndprýddi.
BFL 2019, 28 bls., innbundin
Fyrr 105,-

Nú 40,-

Fyrr 120,-

Nú 60,-

Nú 40,-

W Petra flýgur við flogfari
Anna-Karin Garhamm. Marna Jacobsen
týddi
Petra og mamman skulu ferðast. Á flog
vøllinum er nógv, sum skal kannast. Men
hvar er flogfarið? At enda koma tær
endiliga fram til tað størsta flogfarið, sum
Petra nakrantíð hevur sæð. Ein stuttlig
myndabók um at ferðast við flogfari,
tá man er barn. Anna-Karin Garhamm
myndprýddi.
BFL 2018, 28 bls., innbundin
Fyrr 105,-

Nú 40,-

W Jóna fer eftir sokkum
Eva Eriksson og Lisa Moroni. Kristianna
Poulsen týddi
Fitta Jóna rokast og fjasar við klæðir. Hvar
eru sokkarnir? Jóna skal eftir teimum. Nú
kemur hon! Men hvørjum er hon í? Hatta
eru jú stóru skógvarnir hjá pápanum. Hon
fer trampandi av stað aftur. Nú man hon
fara eftir sokkunum, ella fer hon? Eva
Eriksson og Lisa Moroni myndprýddu.
BFL 2018, 28 bls., innbundin
Fyrr 120,-

Nú 40,-

▲ Ótrúligt djóraatlas
Anne McRai
Guðrun Gaard og Jens Petur Gaard týddu
Í hesi bókini kanst tú finna fleiri enn 100 djórasløg. Finn
út av, hvar djórini liva og brúka ókeypis appina at lata 100
spennandi videoklipp upp, sum geva djórunum lív. Alexander
Vidal myndprýddi.
BFL 2018, 50 bls., innbundin
Fyrr 220,-
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M Y N DABØK U R
W Hundatúrurin
Sven Nordqvist. Niels Jákup Thomsen týddi
Ein stór og vøkur myndabók uttan tekst,
har vit síggja barnið og hundin ganga
ígjøgnum teir mest undursomu heimarnar
og landsløgini. Eitt ótal av smálutum og
stuttligum og hugtakandi verum eru á
myndunum, sum tú aldrin verður liðugur
at hyggja at. Sven Nordqvist myndprýddi.
BFL 2019, 32 bls., innbundin

W Sutturnar hjá Valdimari
Maria Jönsson. Niels Jákup Thomsen týddi
Valdimar elskar at slupra og sutta. Men
nú heldur pápin, at Valdimar er ein stórur
úlvur, sum eigur at gevast at brúka suttu.
Tá ið lítlasystirin Lina missir suttuna burtur,
vísir Valdimar, hvat tað merkir at vera rætt
ur stórur úlvur. Maria Jönsson myndprýddi.
BFL 2018, 32 bls., innbundin

Nú 45,-

Fyrr 120,-

Fyrr 148,-

148,-

Nú 80,-

Fyrr 180,-

9972 -0-38
I S B N 978-9

9

8-5

03885
789997 2

Nú 40,-

W Mín Clementine
Roberto Innocenti. Niels Jákup Thomsen
týddi
Søgan um ein skipara og skip
hansara, frá tí at hann sum smádrongur
sær skipið verða bygt í 1930-árunum,
til hann sjálvur siglir sum skipari kring
heimin, og til skipið at enda endar
á havsins botni. Roberto Innocenti
myndprýddi.
BFL 2018, 40 bls., innbundin
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W Í rósunnar miðju
Martin Widmark. Vagnur Streymoy týddi
Stefan og pápi hansara halda jól saman
einsamallir, eftir at mamman tók lívið
av sær seinasta heyst. Nógvir ósvaraðir
spurningar liggja eftir hana, og Stefan má
finna svarini! So líðandi merkir Stefan,
at hann verður forfylgdur. Ola Skogäng
myndprýddi.
BFL 2018, 132 bls., innbundin

Nú 60,-

462-2
I S B N 978-99 972-0-

W Luridiumstjóvurin
Bobbie Peers. Elsa Birgitta P. Petersen
týddi
William hevur, alt tað hann minnist, undr
ast á, hví familja hansara livir undir dul
nevni, og hví abbin hvarv sporleyst fyri átta
árum síðan. Tað er ikki, fyrr enn hann loysir
Ógjørlig-koduna, heimsins truplastu kodu,
at hann so við og við skilir, at hann er í
stórum vanda.
BFL 2016, 215 bls., heft
9

Nú 60,-

Fyrr 160,-

W Far úr hasum krananum, Bartal!
Tjibbe Veldkamp. Silja Aldudóttir týddi
Børn mugu ikki fara inn á byggiplássið, og tað
veit Bartal væl. Men ein dagin fer hann kortini
inn á byggiplássið og roynir bæði trumluna,
betongbilin og kranan. Teir stóru dreingirnir
hyggja skelkaðir at. Hví ger hann tað? Alice
Hoogstad myndprýddi.
BFL 2018, 24 bls., heft

ni?

Fyrr 180,-

▲ Plastruskið í sjónum
Kirsti Blom og Geir Wing Gabrielsen
Guðrun Gaard og Jens Petur Gaard týddu
Bókin lýsir, hvussu havið, kovin hjá sjófugli, er um at gerast
eitt ruskpláss. Tíbetur kunnu vit saman og hvør sær hjálpa
havhestinum og hinum sjófuglunum, og runt um í verðini
hava nógv fólk longu funnið upp á smartar uppfinningar og
loysnir fyri at fáa ruskið burtur.
BFL 2019, 60 bls., innbundin
Fyrr 195,-

BF L
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artal!
krananum, B
Far úr hasum

W Mimbo Jimbo og tann langi veturin
Jakob Martin Strid
Tað var nú, at várið skuldi koma, men várið kom
ikki. Hetta er søgan um, hvussu Mimbo Jimbo
og vinir hansara stríða seg gjøgnum kavan og
loysa gátuna um, hví tað brádliga gjørdist vetur
aftur. Jakob Martin Strid myndprýddi.
BFL 2015, 112 bls., innbundin

Fyrr 110,-

60,-

•

Nú 60,-

Fyrr 168,-

Nú 50,-

FYRR 128,Nú
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Fyrr 138,-

Nú 40,-

Nú 80,-

In g u n C h r i s t e n s e n

Nú 80,-

Fyrr 190,-

úti í garðinum. Wolf Erlbruch myndprýddi.
BFL 2017, 32 bls., innbundin

Fyrr 220,-

Nú 60,-

W Svans á listasavninum
Gunvor Reynberg. Elsa Birgitta P.
Petersen týddi
Tá ið listasavnið í Svipstrup skrivar út eina
listakapping, verða tey í 3. A øgiliga spent,
tí ímynda tær, at teirra flokkur vann? Men
Foxy og Mikkjal varnast, at onkur snýtir, og
at kanska sjálvur borgarstjórin er uppií. Tí
leggja tey eina snilda ætlan um at bróta inn
á savnið. Niels Roland myndprýddi.
BFL 2019, 144 bls., heft

Nú 40,-

Fyrr 180,-

p
Tji bb e Ve ldk am

W Tá Mumbo Jumbo varð risastórur
Jakob Martin Strid. Niels Jákup Thomsen týddi
Áarrossið Mumbo Jumbo er fitti vinmaðurin
hjá tí bláa fílinum Mimbo Jimbo. Ein dagin
verður hann risastórur. Og tað er onki
stuttligt, tí øll hini eru framvegis lítil. Jakob
Martin Strid myndprýddi.
BFL 2019, 144 bls., innbundin

Fyrr 180,-

▲ Froskarnir í Nólsoy
Joan Sørinardóttir
Froskar í Føroyum? Jú – so er! Í hesari nýggju myndabókini
eftir Joan Sørinardóttir kanst tú lesa stuttligu søguna um,
hvussu vit kunnu ímynda okkum, at froskarnir komu til Føroyar.
Birde Poulsen myndprýddi.
BFL 2016, 32 bls., innbundin

W Jakobina, kvørkveggjan
Wolf Erlbruch. Silja Aldudóttir týddi
Jakobina stúrir fyri so øgiliga nógvum. Hevur
hon latið nóg nógvar rosinur í kakuna? Og hvat
nú, um sólin ikki rísur í morgin, ella eitt flogfar
dettur niður í radisubeðið? Men ein morgun
finnur hon ein neyðarsligan kvørkveggjuunga

Nú 50,-

Nú 40,-

Fyrr 180,-

Nú 50,-

W Varaprinsessa Andersen
Torun Lian. Jákup Sørensen týddi
Summi børn eru friðarlig, og teimum dám
ar ikki at tosa hart, at standa á einum
palli, ella tá øll hyggja at teimum. Soleiðis
er Lisa Andersen. Hon stúrir fyri síðsta
skúladegi og sjónleikinum, sum flokkurin
skal framføra. Øyvind Torseter myndprýddi.
BFL 2019, 170 bls., innbundin

▲ Frøerne på Færøerne
Joan Sørinardóttir. Jenny Johannessen týddi
Bókin er um ta stuttligu hendingina, tá froskar endaðu í
kjallaranum hjá einum abba úti í Nólsoy. Ein partur av søguni
fer fram í Keypmannahavn og við mosan í Utterslev. Birde
Poulsen myndprýddi.
BFL 2016, 32 bls., innbundin
Fyrr 180,-

W Miljuløtur
Rakel Helmsdal
Eitt myndprýtt stuttsøgusavn til børn. Søg
ur
nar lata upp fyri einum rúmi, har vit
stegða á og uppliva heimin við eygunum á
einum barni. Í hesum rúminum verður tað
gerandisliga, sum børn kenna aftur, flættað
saman við tað hugfloygda og yvirnatúrliga.
Kathrina Skarðsá myndprýddi.
BFL 2018, 146 bls., innbundin

rin
M a r i n o g Hj a r t a v æt t u

Fyrr 120,-

Fyrr 160,-

Nú 60

W BANG
Leo Timmers
Marna Jacobsen týddi
Ein myndabók, sum vísir eina hendingagongd
bara við myndum og orðinum BANG. Ein long
røð av djórum, sum koyra bil, renna inn í hvørt
annað og BANG! Tað, sum er í bilinum: hønur,
bøkur, grønmeti og mangt annað fer fúkandi í
allar ættir. Leo Timmers myndprýddi.
BFL 2018, 40 bls., innbundin

▲ Eg eri ein prinsessa
Elin á Rógvi
Katrin er ein prinsessa. Í barnagarðinum eru ein heks og ein
uppvaskidreki. Drekin ætlar sær at stjala gullið á gullfiskinum
Blobb! Men Katrin hevur gjørt av at bjarga honum. Og tað
fer hon sjálvandi at klára. Tí hon er ein prinsessa. Heiðrik á
Heygum myndprýddi.
BFL 2018, 26 bls., innbundin

W Orbulatornjósnarin
Bobbie Peers. Elsa Birgitta P. Petersen týddi
Ævintýrið um verðins besta koduloysara
heldur fram. Fyrst gevst Big Ben at sláa. So
kemur tann loyndarfulli orbulator
njósn
arin.
Hví vil hann hava fatur á Williami? Orbu
lator
njósn
arin er triðja bókin í røðini. Les
eisini Luridiumstjóvin og Kryptalportalin.
BFL 2018, 240 bls., heft

Nú 60,-

W Tað var ikki eg! segði Robinhundur
Alice Lima De Faria. Kristianna Poulsen týddi
Øll halda altíð, at tað er Robinhundur, sum
hevur gjørt fortreð í barnagarðinum. Men
tað passar ikki. Tað var ikki hann, sum stoytti
mjólkina. Tað bleiv bara so. Alice Lima De
Faria myndprýddi.
BFL 2018, 34 bls., innbundin

Fyrr 188,-

BAR NABØK U R

Nú 80,-

Nú 50,-

W Kryptalportalurin
Bobbie Peers. Elsa Birgitta P. Petersen
týddi
William er aftur á Læristovninum. Her
er alt øðrvísi: Her eru portursbann og
vakt
ir allastaðni. So fer ymiskt løgið at
henda. Hví fær William hesi sterku herð
indini? Søgan um William Wenton er eitt
fantastiskt ævintýr við nógvari ferð. Fyrsta
bók, Luridiumstjóvurin, er longu seld í 36
londum.
BFL 2017, 268 bls., heft
Fyrr 160,-

180,FYRR
Nú

789997 204622

60,-

▲ Marin og hjartavætturin
Ingun Christensen
Marin hevur ein fittan pápa og eina fitta mammu. Men tey
arbeiða nógv, hava altíð skund og onga tíð. Marin hevur eisini
eina góða vinkonu í barnagarðinum, eina kula daddu við lilla
hári, tatovering og nasaringi, og eina langommu á bygd, sum
altíð hevur góða tíð. Kathrina Skarðsá myndprýddi.
BFL 2018, 56 bls., innbundin

W Marin fær ein lítlabeiggja
Ingun Christensen
Í hesi bókini hoyra vit um nýggja lívið hjá
Marini sum stórasystir og skúlagenta. Vit hitta
aftur kulu dadduna Randi, vinkonuna Amaliu,
blíður langommuna og fitta Snar. Beiggin
grætur øgiliga illa, hevur klikk í búkinum og
verður næstan seldur á Facebook – men tá
ið avtornar er hann heimsins fittasti lítlibeiggi.
Kathrina Skarðsá myndprýddi.
BFL 2018, 56 bls., innbundin
Fyrr 180,-

Nú 60,-
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BAR NABØK U R
W Klukkusavnarahandbókin
M. G. Leonard. Jenny Johannessen týddi
Ein øðrvísi handbók um tær sjáldsomu klukkurnar, sum
vit hitta í bókunum Klukkudrongurin og Klukkudrotning
in. Ein klukkulig vegleiðing, ið vekir áhugan hjá spírandi
náttúrufrøðingum. Karl J. Mountford myndprýddi.
BFL 2018, 162 bls., innbundin
Fyrr 150,-

Nú 40,-

W Klukkustríðið
M. G. Leonard. Jenny Johannessen týddi
Úr einari loyniligari vistfrøðiskipan í frumskóg
inum ætlar Lucretia Cutter at sleppa órein
skapi leysum í verðini. Um Darkus, Virginia
og Bertolt ikki megna at steðga henni, fer hon
at savna ein her av risavaksnum klukkum.
Karl J. Mountford myndprýddi. Klukkustríðið
er triðja og síðsta bókin í klukkurøðini. Les
eisini: Klukkudrongin, Klukkudrotningina og
Klukkusavnarahandbókina.
BFL 2019, 288 bls., heft
Fyrr 198,-

Nú 60,-

BAR NABØK U R
W Klukkudrongurin
M. G. Leonard. Jenny Johannessen
týddi
Darkus trýr ikki sínum egnu oyrum,
tá ið eitt risastórt skordýr dettur niður
úr buksubrókini hjá hansara ræðuliga
nýggja granna. Tað er ein stór klukka
– og hon tykist at vilja siga honum
okkurt. Men hvussu kann ein drongur
vera vinur við eina klukku? Karl J.
Mountford myndprýddi.
BFL 2018, 308 bls., heft
Fyrr 198,-

Nú 60,-

W Klukkudrotningin
M. G. Leonard. Jenny Johannessen týddi
Klukku
drotningin er annar partur av
Klukkudronginum – altjóða bestseljara
num. Tann óndi klukkusniðgevin, Lucretia
Cutter, hevur sloppið sínum gulu mariu
hønunjósnarum leysum – og hon hevur
eina lúnska ætlan. Karl J. Mountford
myndprýddi.
BFL 2019, 322 bls., heft
Fyrr 198,-

Nú 60,-

W Rýmingarnir
Ulf Stark. Sólrun Michelsen týddi
Abbi Gottfrid er sjúkur og innlagdur á
sjúkrahúsi. Abbin hevur altíð gron, men
Lítli-Gottfrid er góður við abban og sníkir
seg at vitja hann, tá foreldrini ikki tíma.
Kitty Crowther myndprýddi.
BFL 2019, 142 bls., heft
Fyrr 180,-

W Upplivingarnar hjá John Blake
Philip Pullman. Lena Jacobsen týddi
Kom við John Blake og manningini á Mary
Alice á ógloymandi upplivingar teirra, har
teir ferðast á høgu aldukambunum og aftur
og fram í tíð. Fred Fordham myndprýddi.
BFL 2017, 127 bls., innbundin
Fyrr 228,-

Fyrr 110,-

W Frikadellukríggið
Gunvor Reynberg. Elsa Birgitta Petersen
týddi
Tá ið nýggi drongurin í flokkinum, Wilhelm,
skjýtur eina frikadellu, so hon endar í
hárinum á Foxy, er ongin ivi: hetta er ein
krígsavbjóðing. Vit í 3.A er ein skemtilig
bókarøð um Mikkjal, Foxy og øll børnini í
3.A. Niels Roland myndprýddi. Les eisini:
Tey leita eftir Benny.
BFL 2018, 133 bls., heft

Nú 40,-

Fyrr 110,-

W Símun Sámal
Martin Næs 1984, 70 s.
Bókin snýr seg um fýra ára gamla Símun
Sámal. Um dagarnar gongur Símun Sámal
í barnagarð, har hann hevur tað øgiliga
stuttligt. Ein dag fer mamma hansara á
skeið, og tá eru pápin og hann einsamallir
heima í fleiri dagar.
Fyrr 80,-

W Fílasteinurin
Oliver Zahle. Josefina Smith týddi
Bapit býr í Thyborøn og líkist ikki hinum. Tað
er tí, at hann hevur etið alt ov nógv Nutella,
og tí mamma hansara er úr Tailandi. Pápin,
sum er deyður, gav Bapit ein holstein,
sum hann segði hevði gandamegi: Um tú
hyggur gjøgnum holið og ynskir tær okkurt,
gongur ynskið út.
BFL 2019, 134 bls., heft
Fyrr 148,-
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Nú 60,-

Fyrr 148,-

▲ Stjørnan
Heine Hestoy
Jákup saknar pápa sín, tá ið hann er burtur. Ein dagin fáa
tey boð um at pápin er burturblivin, hann er sligin út av
skipinum. Sorgin er ómetaliga stór, men tíbetur hevur Jákup
pápabeiggjan Olla, sum hjálpir honum ígjøgnum sorgina. Elin
P. Andreasen myndprýddi.
BFL 2016, 53 bls., innbundin
Fyrr 160,-

Nú 30,-

W PAX 2 – Grimurin
Åsa Larsson/ Ingela Korsell. Súsanna
Berg týddi
Eitt beist herjar um næturnar í Mariefred
og loypur á fólk í býnum. Beiggjarnir
Viggo og Alvi mugu steðga tí, áðrenn
fleiri verða skadd. Men hvussu skalt
tú berjast móti einum slíkum beisti?
Henrik Jonsson myndprýddi.
BFL 2015, 188 bls., heft

Nú 40,-

Fyrr 112,-

Nú 40,-

W PAX 6 – Nykurin
Åsa Larsson/ Ingela Korsell. Súsanna
Berg týddi
Tá ið flokkarnir hjá Alva og Viggo skulu
hava evnisdag úti á ísinum, hendir
nakað ræðuligt. Alvi fer ígjøgnum ísin!
Kann tað vera nykurin, ein vatnvera,
sum liggur og lúrir undir vatnskorpuni?
Henrik Jonsson myndprýddi.
BFL 2016, 200 bls., heft
Fyrr 112,-

Nú 40,-

Fyrr 112,-

FYRR 112,Nú

40,-

112,FYRR
Nú

40,-

W PAX 5 – Gasturin
Åsa Larsson/ Ingela Korsell. Súsanna Berg týddi
Í fimtu bókini í røðini skulu tey skjótt ganga
lucia, men ongin veit, hvussu óhugnalig ársins
luciugonga fer at verða. Eitt sakleyst spæl verður
knappliga ógvuliga vandamikið, tá eitt portur letur
seg upp til hina síðuna, og tríggir gastar fara at
herja í býnum. Henrik Jonsson myndprýddi.
BFL 2016, 196 bls., heft

Nú 40,-

W PAX 8 – Hvítormurin
Åsa Larsson/ Ingela Korsell. Súsanna
Berg týddi
Á Himmalbrekkuni hvørvur eitt lítið
barn knappliga, hon er sum uppslúkt
av jørðini. Samstundis er Iris sporleyst
horvin. Kann hetta hava samband við
hvørt annað? Henrik Jonsson mynd
prýddi.
BFL 2018, 194 bls., heft
Fyrr 130,-

T PAX 4 – Bjæran
Åsa Larsson/ Ingela Korsell. Súsanna Berg týddi
Pengar, ognir og elskað húsdjór hvørva í mariefred, og
ovast á listanum yvir mistonkt er Alvi. Teir báðir beiggj
arnir, sum verða fostraðir upp hjá Lailu og Andrassi fáa
mangan skyldina fyri alt ilt. Henrik Jonsson myndprýddi.
BFL 2016, 198 bls., heft

Nú 40,-

W PAX 7 – Pestan
Åsa Larsson/ Ingela Korsell. Súsanna
Berg týddi
Fleiri og fleiri í Mariefred leggjast sjúk
við løgnum sjúkueyðkennum. Er tað
Pestan, sum er komin? Familjan hjá
Alva og Viggo verða eisini rakt og tey
verða drigin inn í eitt stríð móti klokkuni
fyri at finna eina loysn. Henrik Jonsson
myndprýddi.
BFL 2017, 196 bls., heft
Fyrr 130,-

W PAX 3 – Mýlingurin
Åsa Larsson/ Ingela Korsell. Súsanna
Berg týddi
Tað er halloween. Í skúlanum yður í
sombium og skrímslum. Um kvøldið er
veitsla, og tey fara at ganga grýla. Men
uppi í grýlunum er ein mýlingur. Hann
hevur valt sær eitt offur og ætlar at
hevna seg. Henrik Jonsson myndprýddi.
BFL 2016, 198 bls., heft

Nú 60,-

W Brenna deyðagras
Sverre Henmo. Hjørdis Heindriksdóttir
týddi
Maria vísir Øssuri og Lív, hvussu tey kunnu
brenna deyðagras. Eldslogarnir eru smáir,
og Øssur stuttleikar sær við at leypa tvørtur
um teir. Men tá ið teir stóru dreingirnir
koma, missa tey tamarhaldið. Bo Gaustad
myndprýddi.
BFL 2017, 114 bls., heft
Fyrr 130,-

Nú 30,-

Nú 40,-

Fyrr 112,-

Nú 40,-

W Malla ræður
Selma Lønning Aarø. Vagnur Streymoy
týddi
Hví skal Malla altíð gera, sum tey vaksnu
siga. Rudda, skunda sær og eta døgurða,
tá ið hon heldur vil spæla? Má tað vera so?
Kann tað ikki vera øvugt?
BFL 2016, 62 bls., innbundin

Nú 30,-

Nú 40,-

W Út í myrkrið
Sverre Henmo. Hjørdis Heindriksdóttir
Alt surrar í floksstovuni – øll gleða seg til at
ganga grýla. Men ikki Maria, hon vil heldur
vitja mammu, sum er á sjúkrahúsi. Øssur
er argur, tí hann má hava lítlabeiggjan við,
tá hann skal út at ganga grýla. Uttanfyri
bíða stórir dreingir í gekkaskortum. Bo
Gaustad myndprýddi.
BFL 2015, 115 bls., heft
Fyrr 130,-

W Tey leita eftir Benny
Gunvor Reynberg. Elsa Birgitta P. Petersen
týddi
Foxy og Mikkjal eru bestu vinir, men tá ið
Mikkjal fær ein lítlabeiggja, gongur galið.
Foxy vil jú altíð hava tað sama sum Mikkjal,
men mamma og pápi hennara nokta at
akta og geva henni eitt systkin. Niels
Roland myndprýddi.
BFL 2018, 122 bls., heft

Nú 60,-

W PAX 1 – Niðstongin
Åsa Larsson/Ingela Korsell. Súsanna
Berg týddi
Beiggjarnir Alvi og Viggo eru útvaldir at
verja tað loyniliga bókasavnið í Marie
fred. Okkurt yvirnatúrligt er við at henda,
og skjótt verður tað rættiliga vandamikið.
Henrik Jonsson myndprýddi.
BFL 2015, 144 bls., heft

Nú 40,-

W PAX 9 – Marran
Åsa Larsson/ Ingela Korsell. Súsanna
Berg týddi
Tað hevur skund! Verjan hjá bóka
savninum er viknað, og svarta heksin
ger eina lívshættisliga avtalu við marru
dreymadrotningina! Marran tekur ræðið
á Estrid, og tað eru bara ravnabrøðurnir,
Alvi og Viggo, ið kunnu bjarga henni
og øllum Mariefred. Henrik Jonsson
myndprýddi.
BFL 2018, 212 bls., heft
Fyrr 136,-

Nú 40,-

W Pax 10 – Dreygurin
Åsa Larsson/ Ingela Korsell. Súsanna
Berg týddi
Orakkulkortini fyriboðaðu, at ein van
lukka fór at koma oman yvir ravna
brøðurnar. Nú er spádómurin um at
ganga út. Sunnudagin skulu Viggo og
Alvi flyta. Teir skulu úr Mariefred og frá
fosturforeldrunum, Andrassi og Lailu.
Henrik Jonsson myndprýddi.
BFL 2018, 268 bls., heft
Fyrr 136,-

Nú 40,-
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W Alt sum telur
Ingrid Ovedie Volden. Juli Fagerland týddi
Petru dámar væl makað tøl, tí tey skapa
javnvág í alheiminum, men hon verður
í ørviti av pi. Steffan á Námsfrøðiligu og
Sálarligu Ráðgevingini sigur, at Petra hevur
gandakendar tankar, og at hon skal bjóða
óttanum av. Vinkonan Melika er flóttafólk
og saknar beiggja sín, sum kanska er
heimsborgari.
BFL 2017, 200 bls., heft
Fyrr 159,-

W 112 Fuglafjørður
Elin á Rógvi
Í bókini hitta vit aftur persónarnar úr bókini Og mamma!
(2014). Bókin snýr seg um hanan Morgunfríða, sum
dugir at tosa, og abban, sum aftur hesa ferð fær stórar
trupulleikar av tí prátingarsama hananum. Marjus
Regins myndprýddi.
BFL 2019, 46 bls., innbundin

Nú 40,-

W Gangstaraomman
David Walliams. Vagnur Streymoy týddi
Omma Ben er sum flestar aðrar ommur:
Hon hevur hvítt hár. Hon hevur handilstenn.
Hon hevur brúkt lummaturriklæði í ermuni.
Og ... hon er ein altjóða gimsteinatjóvur!
Tony Ross myndprýddi.
BFL 2019, 256 bls., heft
Fyr 160,-

Nú 50,-

W Kyrri og Lóa
Jonna Ó. Poulsen. Janus á Húsagarði
myndprýddi
Stuttlig barnabók um stystkinini bæði,
Kyrra og Lóu.
Forlagið í Støplum 2013. 94 bls. , innb
Fyrr 175,-

Nú 30,-

Nú 60,-

Fyrr 135,-

W Vafluhjørtu
Maria Parr. Ása H. Ellefsen týddi
Í bókini fylgja vit Trilla og Lenu gjøgnum
lív og vafludeiggj í eitt heilt ár. Mangan
gongur tað vilt fyri seg í lítlu víkini, har tey
búgva. Tey gera rennistrong millum húsini,
spæla annan veraldarbardaga og framføra
tónleik á gøtuni. Tá er gott, at tey hava
sovorðin sum abban og tey at fáa skil á
øllum aftur.
BFL 2019, 196 bls., heft
Fyrr 148,-

Nú 50,-

W Finnur Fluga
Herborg Nyholm Debess. Súsanna
Ottosen myndprýddi
Barnabók um flugulív, skrivað av náms
frøðinginum og lívfrøðinginum Herborg
Nyholm Debes. Eitt flugulív er bæði við
komandi og áhugavert, um tú fert at
granska tað nærri, og ikki bert ilskast inn á
summ, ssuuummm frá flugunum.
Forlagið í Støplum, 2009. 24 bls., innb.
Fyrr: 120,-

Nú 30,-

W Dreingirnir
Jessica Schiefauer. Jákup í Skemmuni týddi
Um dagin gera dreingirnir seg inn á Kim
og vinkonur hennara, Bellu og Momo, men
um næturnar drekka tær nektarin úr einari
ótrúligari blómu, sum broytir tær til dreingir.
Ein lýsing sum eingin onnur av tannáringum.
Hon sameinir tað strævna í gerandisdegnum
við tað vakra og gandakenda.
BFL 2019, 182 bls., heft
Fyrr 185,-

Fyrr 148,-

Nú 50,-

W Kepler62 – 4 Slóðarar
Bjørn Sortland . Jákup Sørensen
týddi
Ari, Maria og Jóni eru umsíðir kom
in til gongustjørnuna Kepler62e. Á
gongustjørnuni er gras, plantuvøkstur
og vatn, og tey byrja spakuliga at
síggja eina framtíð fyri sær. Men
so finnur Maria út av, at tey ikki
eru einsamøll á gongustjørnini. Pasi
Pitkänen hevur myndprýddi.
BFL 2018, 150 bls., heft
Fyrr 152,-
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Nú 50,-

W Kepler62 – 2
Niðurteljing
Bjørn Sortland . Jákup
Sørensen týddi
Maria er dóttir ein ovurríkan
vápna
seljara. Hon má hava
heima
undirvísing, tí pápin er
lívræddur fyri, at hon skal verða
rænd. Mariu leingist burtur frá
lív
inum við tveim
um tænarum
í einum herskapshúsi. Pasi Pit
känen hevur myndprýddi.
BFL 2017, 130 bls., heft

W Kepler62 – 3 Ferðin
Timo Parvela. Jákup Sørensen týddi
Ari, Jóni og Maria fara á ta
longstu rúmdarferðina í søguni hjá
mannaættini. Tey skulu til gongu
stjørnuna Kepler62e, sum er heili
1200 ljósár burtur. Vandarnir á
ferðini eru nógvir – halastjørnur,
loftsteinar og ormahol. Pasi Pitkänen
hevur myndprýddi.
BFL 2018, 150 bls., heft
Fyrr 152,-

FYRR

148,Nú

50,-

W Kepler62 – 5 Virus
Timo Parvela. Jákup Sørensen týddi
Tey berjast móti einum gátuførum virusi,
óstøðugum veðri og fíggindum í sínum
egna rannsóknarbólki. Tað endar við
einum vandamiklum valdsstríði, og ein
skelkandi sannleiki verður avdúkaður.
Pasi Pitkänen hevur myndprýddi.
BFL 2018, 195 bls., heft
Fyrr 152,-

Nú 50,-

Kepler62 – 6 Loyndarmálið
Bjørn Sortland . Jákup
Sørensen týddi
Eitt óhugnaligt loyndarmál
kem
ur fram – ein ferða
sník
ur, sum hevur ligið
krógvaður í hylki nummar
13 í Stjørnusiglaranum.
Hann ætlar at brúka
vápn fyri at oyða tey,
honum ikki dámar, og
ger
ast ein grummur
einaræðisharri. Pasi
Pitkänen hevur mynd
prýddi.
BFL 2018, 191
bls., heft
152,-

FYRR
Nú

50,-

Nú 50,-

Nú 60,-

Fyrr 220,W Norð
Camilla Hübbe. Rannvá Næs Hoydal týddi
Forna norðurlendska gudalæran og gloymd
ar náttúruverur fáa lív, tá ið 14 ára gamla
Norð fer at leita eftir mammuni, sum er
horvin. Á vegnum hittir hon tríggjar lívsklókar
lagnugudinnur og íkornadreingin, Ratatosk,
sum vísa henni veg niður í undirverðina Nivl
heim. Rasmus Meisler myndprýddi.
BFL 2019, 193 bls., heft
Fyrr 248,-

Nú 30,-

W Skomm 3. Ísak
Julie Andem. Silja Aldudóttir týddi
Ísak stríðist við at viðganga fyri sær
sjálvum, at hann er samkyndur, og alt
verður bara ein fløkja av lygnum. Men so
møtir hann Even. Norska ungdómsrøðin
SKAM – á føroyskum SKOMM – er komin
út í føroyskari týðing.
BFL 2019, 192 bls., heft

Nú 60,-

Fyrr 220,-

Nú 30,-

▲ Skomm 4. Sana
Julie Andem. Silja Aldudóttir týddi
Sana vil prógva, at hon bæði kann vera muslimur og norsk í
senn. Norska ungdómsrøðin SKAM – á føroyskum SKOMM
– er komin út í føroyskari týðing. Bøkurnar eru handritini til
væl umtóktu sjónvarpsrøðina, sum varð víst árini 2015-17,
eisini í føroyskum sjónvarpi.
BFL 2019, 194 bls., heft

W Eldførið
Sally Gardner. Jákup Sørensen týddi
Ein ungur soldatur, ein fongslað prinsessa,
heksir, úlvar og Deyðin ganga hond í hond
í hesi framúrskarandi bókini eftir heiðurs
lønta rithøvundan Sally Gardner. Íblásturin
til søguna hevur hon fingið úr kenda ævin
týrinum hjá H. C. Andersen Eldførið.
BFL 2016, 264 bls., heft

Nú 60,-

Fyrr 165,-

W Millum gráar skuggar
Ruta Sepetys. Bergur Rasmussen týddi
Hevur tú nakrantíð hugsað um, hvat virði
er í einum menniskjalívi? Eitt kvøldið koma
sovjetskar vaktir eftir fimtan ára gomlu Linu,
mammuni og yngra beiggja hennara. Tey verða
tveitt í kríatúrvognar og send avstað. Flutt burt
ur til Sibiria. Ein ófatiliga hørð ferð er byrjað.
BFL 2018, 323 bls., heft
Fyrr 248,-

Nú 50,-

W Maðkamáni
Sally Gardner. Jákup Sørensen týddi
Søgan fer fram í einum hugsaðum tíðarskeiði
í fimmti
árunum í Bretlandi, har Standish
Treadwell og abbi hansara búgva saman við
hinum óynsktu í sonu 7. Øll fólk verða stýrd
av einum ræðslustýri, kallað Móðurlandið.
Men tann orðblindi Standish sær heimin við
øðrvísi eygum, enn tey flestu gera.
BFL 2017, 304 bls., heft
Fyrr 248,-

Nú 40,-

Nú 50,-

W Múrurin
William Sutcliffe. Jenny Johannesen týddi
Øll hesu megin múrin, har Josva býr, vita
eitt: múrurin ger, at tú kennir teg tryggan.
Og tú mást ikki fara yvir á hina síðuna. Josva
skjýtur fótbóltin inn á eina byggigrund og
kemur fram á ein loyniligan tunnil. Bølamyrki
tunnilin fer allan vegin inn undir múrin og
yvir á forboðið øki …
BFL 2017, 304 bls., heft
Fyrr 224,-

Nú 30,-

Fyrr 220,-

W Hjartastormur
Annette Herzog . Guðrið Rubeksen týddi
Uppliva dreingir og gentur forelskilsi upp á
sama máta? Sama søga verður søgd bæði úr
sjónarhorninum hjá ávikavist Stormi og Viólu.
Søgan nertir við alt millum himmal og jørð,
sum hevur við tannáringalívið at gera. Katrine
Clante og Rasmus Bregnhøi myndprýddu.
BFL 2019, 120 bls., innbundin við klaffum
Fyrr 198,-

W Kepler62 – 1 Innbjóðingin
Timo Parvela. Jákup Sørensen týddi
Ari og beiggin Jóni royna at fáa
hendur á telduspælinum Kepler62.
Tað ganga søgur um tey fáu, sum
hava klárað spælið, at tey verða tikin
av einum loyniligum felagskapi, og
at tey skulu ferðast til eina ókenda
eksogongustjørnu. Fyrsta bókin í
spenningsrøð eftir Bjørn Sortland
og Timo Parvela, sum skriva aðru
hvørja bók. Pasi Pitkänen hevur
myndprýddi.
BFL 2017, 130 bls., heft

W Skomm 1. Eva
Julie Andem. Silja Aldudóttir týddi
Eva kennir seg einsamalla, tí hon ongar
vinkonur hevur, tá hon byrjar á Hartvig
Nissen miðnámsskúlanum. Í skúl
anum
møtir hon Vilde, Sanu, Nooru og Chris,
og saman byrja tær sín egna sokallaða
russibuss. Norska ungdómsrøðin SKAM
– á føroyskum SKOMM – er komin út í
føroyskari týðing.
BFL 2019, 228 bls., heft

Nú 40,-

▲ Hvønn morgun stakk systir mín bróstini í kalt vatn fyri
at gerast vøkur
Bjørn Sortland. Hjørdis Heindriksdóttir týddi
Ein vøkur og sterk ungdómsskaldsøga um lívið hjá eini púra
vanligari 17 ára gamlari gentu. Hon er forelskað, lívið er gott,
hon hevur eina góða og trygga familju. Men samfelagið rundan
um hana broytist fullkomiliga, og tað verður hættisligt at búgva
har, sum tey búgva í Aleppo í Sýria.
BFL 2019, 194 bls., heft

Nú 50,-

Fyrr 195,-

W Holið
Anders Johansen. Guðrið Rubeksen týddi
Ein 1380 metrar langur tunnil skal sprongj
ast ígjøgnum fjallið og binda ta avbyrgdu
bygdina Fjallavík saman við restina av land
inum. Men hvat kemur burtur úr tí svarta
tunnilsholinum? Framburður og vælferð, lova
politikararnir. Synd og ógudiligheit, ávarar
pápi Dávid við Bíbliuni í hond.
BFL 2017, 256 bls., heft
Fyrr 220,-

Nú 40,-

▲ Ótrúliga søgan um Sally Jones
Jakob Wegelius. Ása H. Ellefsen týddi
Hetta er ein søga um óloyst brotsverk í fjarum, tokusveiptum
býum. Hetta er ein søga um lúnskan óndskap í fepurheitum
frumskógum og um trúfast vinalag á brúsandi heimshøvum.
Hetta er ein søga um longsul, vónir og nívandi svik. Jakob
Wegelius myndprýddi.
BFL 2016, 108 bls., innbundin
Fyrr 180,-

Nú 60,-

▲ Drápsmansapan
Jakob Wegelius. Ása H. Ellefsen týddi
Í havnini í Lissabon rennur ein maður fyri lívinum, hann verð
ur eltur av einum myrkum skugga. Skuggin nærkast, bar
dagi verður, og eftir lítlari løtu er bardagin av, og Alphonso
Morro, sum maðurin eitur, dettur á bláman og hvørvur í
meldurstreyminum … Jakob Wegelius myndprýddi.
BFL 2016, 632 bls., innbundin við lesibandi
Fyrr 295,-

Nú 80,-
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W Half Bad – Tað myrka í mær
Sally Green. Bergur Rasmussen týddi
Fyrsti partur í røðini Half Bad. Um Nathan Byrn, sum er hálv
hvítheks, hálv svartheks. Hann hevur verið hildin í búri, til hann er
vorðin fjúrtan ár, men nú er hann komin út og er farin at leita eftir
Mercury, svartheksini, sum etur dreingir.
BFL 2015, 370 bls., heft við klaffum

W Half lost – Tað vilsta í mær
Sally Green. Bergur Rasmussen
týddi
Nathan Byrn flýggjar aftur. Sam
gong
an er syndrað, spjadd og
fram
vegis jagstrað av Ráð
num.
Ein fantastisk gandaverð. Ein
altjóða sensasjón. Hetta er síðsti
partur av Half Bad-tríverkinum.
BFL 2016, 340 bls., heft við
klaffum

Nú 30,-

Fyrr 220,-

W Half Wild – Tað villa í mær
Sally Green. Bergur Rasmussen týddi
Annar partur í røðini Half Bad. Hvítheksir jagstra hann, og
svartheksir hata hann. Nathan er hvørki, og gávan hann hevur
fingið frá pápanum er ein nýggj, vill megi, sum hann ikki hevur
tamarhald á.
BFL 2016, 390 bls., heft við klaffum

Fyrr 164,-

Nú 50,-

W Zenobia
Morten Dürr. Oddfríður Marni Rasmussen
týddi
Ein nemandi teknisøga um borgarakríggið í
Sýria. Ein fiskibátur, ovurfyltur við flóttafólki,
hvølvist í Miðjarðarhavinum. Umborð á bát
inum er Amina, sum druknar saman við
øllum hinum umborð. Meðan hon søkkur,
verður hennara stutta lívssøga søgd í flash
backs. Lars Hornemann myndprýddi.
BFL 2017, 110 bls., innbundin
Fyrr 98,-

Nú 30,-

W So reyð sum blóð
Salli Simukka. Jón Joensen týddi
Tá ið Lumikki ein dagin kemur fram á
nógvar pengaseðlar, sum hanga blóðdálk
aðir á einum snóri í myrkarúminum í skúl
anum, verður hon knappliga drigin inn í ta
innasta av finsku undirverðini, fangað í eitt
vandamikið net av mutri, sviki og drápi. Hetta
er fyrsta av trimum bókum.
BFL 2015, 217 bls., heft við klaffum
Fyrr 198,-

Nú 40,-

W So hvít sum snjó
Salli Simukka. Jón Joensen týddi
Eftir tær óhugnaligu hendingarnar í Hels
inki, sum vit lósu um í So reyð sum blóð, er
Lumikki farin til Prag at halda frí og sleppa
burtur úr øllum rokinum í Helsinki. Men hon
fær ikki leingi frið. Stutt eftir hittir hon gentu,
sum sigur seg vera hálvsystir hennara …
BFL 2016, 182 bls., heft við klaffum
Fyrr 198,Síða 32 | Bókaútsølan

Nú 40,-

Nú 30,-

Nú 30,-

Fyrr 220,-

W Einki samband
Arnar Már Arngrímsson. Laurina Niclasen
týddi
Sølvi er ein stúrin ungur drongur úr Reykja
vík, sum verður sendur út á bygd til ommuna,
sum hann næstan ikki kennir. Familjan er
í upp
loysn, og fíggjar
viður
skiftini hjá for
eldrunum eru vánalig. Einsemi, kynslív og
leikluturin hjá tøknini í ungdómslívinum í dag
verða lýst við intensari innliving.
BFL 218, 252 bls., heft

Fyrr 212,-

W So svørt sum íbinviður
Salli Simukka. Jón Joensen týddi
Eftir uppskakaandi hendingarnar í Prag er
Lumikki farin aftur í skúla. Hon fær høvuðs
leiklutin í endurnýggjaða leikinum Snjóhvíta
og hittir Sampsa – dreingin, sum spælir
veiðimaðurin í leikinum. Men Lumikki fær
ikki gloymt fyrra vinmann sín … Hetta er
síðsta bókin í Snjóhvítarøðini.
BFL 2016, 148 bls., heft við klaffum
Fyrr 198,-

Nú 40,-

W So normal, og tó ikki
Birita Michelsen
Hvussu er tað at liva sum ung við við
álvarsligari sjúku? Birita Michelsen leiðir
lesaran inn í sítt lív og greiðir frá, hvussu
tað er fyri hana at liva við autismu. Bókin
kann gott bólkast sum sjálvævisøga. Hon
er um at vaksa upp við autismu og um tær
avbjóðingar, sum tað hevur við sær. Herdis
Solveig Tyrer myndprýddi.
BFL 2016, 110 bls., heft
Fyrr 220,-

Nú 30,-

▲ Billie. Fráferð 9:42 Til nýggja lívið
Sara Kadefors. Guðrið Rubeksen týddi
Fosturfamiljan hjá Billie býr í einum brún
um húsum í
Búkróki. Billie kemur úr Stockholm, og staðið, har hon
skal vera, er so lítið, at hon veit næstan ikki av, at tey eru
frammi, tá ið bilurin bremsar. Billie er ein øðrvísi genta enn
tær, sum búgva í Búkróki. Philip Edqvist og Lena Thunell
myndprýddu.
BFL 2017, 176 bls., heft

Nú 40,-

150,-

▲ Billie. Tú ert tann besta
Sade Kadefors. Guðrið Rubeksen týddi
Lívið hjá fosturfamiljuni í Búkróki heldur fram at taka okkum
á bóli, og Billie er uppi í øllum sum vanligt. Áðrenn hon veit
av, er hon blivin kend í býnum. Hjálp! Heima verður Tea
øvundsjúk. Og Álvur er eisini illur, tí at Billie er drigin at
hansara stóra hatursobjekti Douglasi.
BFL 2018, 168 bls., heft

Nú 40,-

Fyrr 150,-

FYRR

248,Nú

60,-

W Drongurin í stríputum náttklæðum
John Boyne. Ása H. Ellefsen týddi
Skaldsøgan er ein rørandi søga um tveir
dreingir, sum gerast vinir. Annar er sonur
ein nazistiskan herovasta, og hin er fangi
í týningarleguni Auschwitz. Oliver Jeffers
myndprýddi.
BFL 2018, 280 bls., heft

