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I biografien over Marie 
Hamsun bruker Anne 
Hege Simonsen  tidligere 
upublisert materiale. 
Kildene viser hvordan 
mellomkrigstiden formet 
henne ideologisk, men 
vil også kaste nytt lys over 
ektemannen og deres 
turbulente samliv.

Anne Hege Simonsen

Kjærlighet og mørke

Keith Payne

Følelsen av forskjell

Wegard Harsvik og Ingvar Skjerve

Homo Solidaricus

Heidi Taksdal Skjeseth

LØGN

Thor Steinhovden

Det amerikanske marerittet

Sylo Taraku

Balkanisering av Europa

Bodil Chr. Erichsen

Norske kvinners liv og kamp

Ingeborg Eliassen og  
Sven Egil Omdal

Borgerlønn

Anne Marit Godal og 
Leif Høghaug (red.)

Alt skal bli forandra. Snart

De nærmeste årene vil 
føre med seg tekno logiske 
endringer som vil fjerne 
mange  arbeidsplasser. 
Den gamle ideen om 
borgerlønn har fått ny 
aktualitet.

Arbeiderlyrikken har hatt 
en sterk og rik tradisjon i 
Norge, men hvem skriver 
arbeiderdikt i dag, og 
hva skildrer man nå? En 
diktantologi med 100 
norske dikt om samhold 
og kamp.

«Boka er et viktig 
sakprosaverk som gir et 
situasjonsbilde av vår 
tid» Bragejuryen

«Hvis du har sans for 
lyrikk og sokner til 
venstresida, gå hen og 
kjøp.» Klassekampen

Hvordan påvirkes vi av ulikhet i samfunnet og 
hvilke følger får det for hvordan vi tenker og 
lever?  Forskjellene mellom rike og fattige har 
 konsekvenser både for individ og samfunn.

Desinformasjon og løgn truer selve grunn laget for 
demokratiet og medvirket til at Trump ble presi-
dent. Hvordan kan falske nyheter spres raskere enn 
fakta og hvorfor er vi alle er så lette å lure?

Det er ikke Trump som skapte dagens kaos, det 
var kaoset som skapte Trump. Boken beskriver 
den økende polariseringen i det amerikanske 
 samfunnet 1945 og frem til i dag.

Sylo Taraku bruker sine opplevelser fra krigene 
på Balkan på 1990-tallet for å vise hvor  destruktiv 
 høyrepopulisme og nasjonalisme kan være og 
 diskuterer utviklingen i Europas i dag.

Boken trekker de lange linjene mellom  biologi, 
 historie og samfunn og viser at solidaritet  ligger 
dypt forankret i menneskenaturen. Denne 
inn sikten må få konsekvenser for hvordan vi 
 organiserer våre samfunn.

Norge er i dag et av verdens mest likestilte land, 
men hvordan kom vi hit? Dette er andre bind 
i  Bodil Christine Erichsens store verk om den 
 norske kvinnekampen.

«Overbevisende og lesverdig» Barack Obama

«En nyttig bok som reiser mange problemstillinger»
Fri Fagbevegelse

«Lettforståelig og lesevennlig» Stavanger Aftenblad

«Utmerket folkeopplysning» Bergens Tidende
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