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Aschehoug skjønnlitteratur: Januar 2021
Skandinaviske krimstjerner, skarpe romaner og dikt og personlige essays: Den
skjønnlitterære våren er i gang hos Aschehoug!

NATTSANGEREN Johanna Mo
Sveriges nye krimstjerne utforsker hva som skjer med mennesker som
rammes av forbrytelser og mord. Politietterforskeren Hanna Duncker vender
tilbake til sitt barndoms Öland når faren dør. En 15 år gammel gutt blir
funnet død og, og at det koster å grave, både i nåtid og i fortid, lar det

lukkede samfunnet Hanna ikke glemme.
Utgivelsesdato 8. januar
LITT AV EN TID Kiley Reid
Emira Tucker er 25 år gammel, blakk og har ikke noen ordentlig jobb. Hun
jobber som barnevakt for Briar på tre år, og en kveld Emira tar Briar med til et
kjøpesenter, blir hun stanset av en vekter. Han mistenker den svarte kvinnen
for å ha kidnappet den hvite jenta. Kiley Reids skarpe, morsomme og
ubehagelige debutroman går inn i fordommer vi alle har, ofte uten at vi
vedkjenner oss dem selv. Og spørsmålet en ofte stiller seg er: Hva er egentlig
forskjellen på å ville godt og å gjøre godt?
Utgivelsesdato 8. januar

ØKSESKIPET Jens Henrik Jensen
Jensen har enorm suksess med Oxen-serien her til lands, og i påvente av
neste bok kommer bøkene om Nina Portland endelig på norsk. Første bok: En
russisk sjømann ble beskyldt for å ha myrdet mannskapet om bord på et skip
som ble funnet drivende rundt i Nordsjøen, men ble frikjent på grunn av
manglende bevis. Nina bestemmer seg for selv å gjenoppta og løse den
gamle saken, og plutselig er det for sent å trekke seg tilbake ...
Utgivelsesdato 15. januar

DIKT I SAMLING Erling Kittelsen
Kittelsen er en kunnskapsrik tradisjonsformidler og har utgitt en lang rekke
skjønnlitterære bøker. Dikt, fabler, eventyr, romaner og dramatikk – Dikt i
samling viser hans pionerarbeid som lyriker gjennom 50 år, og hver utgivelse
er forsynt med korte innledninger av forfatteren selv.
Utgivelsesdato 15. januar

NÅR JEG SER HAVET SLOKNER LYSET Sumaya Jirda Ali
Ali har markert seg som en tydelig og uredd samfunnsdebattant, og her er
hennes tredje diktsamling. I diktsamlingen gir Ali stemme til de mange som
satser alt på en ny tilværelse. Både til dem som lever videre, og til dem som
havet tar.

MINE BILDER Sverre Bjertnæs
Bjertnæs er en av våre fremste kunstnere som gjennom 25 år har hatt
omfattende utstillingsvirksomhet i Norge, Europa og USA. Særlig to ting har
preget ham gjennom store deler av hans karriere: Å samle på verker av

kunstnere han beundrer og hans problematiske forhold til alkohol. Dette er
hans åpne og personlige essays om disse temaene.
Utgivelsesdato 15. januar
EKTE TIGRE Mick Harron
Tredje bok i serien om Slough House, en gjeng mislykkede agenter under
ledelse av den usle og bitende Jackson Lamb. Bøkene om denne underlige
avdelingen hvor MI5-agenter blir omplassert etter å ha begått utilgivelige
tjenestefeil eller på annet vis tabbet seg ut, blir TV-serie med Gary Oldman i
hovedrollen.
Utgivelsesdato 22. januar
MELLOM NORD OG NATT Gøhril Gabrielsen
Romanen tar utgangspunkt i en ulykksalig hendelse som skal ha funnet sted i
dikteren Edith Södergrans barndom. Hundre og fjorten år etter utforsker en
mor i Norge Södergrans historie, for å forstå hva som skjedde i hennes egen
lille familie. Gabrielsen skildrer to tette og symbiotiske forhold mellom to
mødre gjør alt for sine døtre, om enn på forskjellig vis.
Utgivelsesdato 29. januar
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