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Anne Hege Simonsen

KJÆRLIGHET OG MØRKE
EN BIOGRAFI OM MARIE HAMSUN
Få norske personligheter har blitt så omskrevet og
debattert som Knut Hamsun. Med Anne Hege Simonsens
biografi skrider nå Marie Hamsun ut av hans skygge.
Hvordan kunne den vakre skuespillerinnen falle for den
sjalu, og etter hvert kontrollerende forfatteren som var så
mange år eldre enn henne?
I Simonsens fortelling brukes tidligere upublisert materiale
og ukjente brev fra Marie. Her belyses ekteparets
lidenskapelige kjærlighetshistorie, men kildene viser også
hvordan mellomkrigstiden formet henne ideologisk.
Biografien viser at Marie fortsatt var overbevist nazist selv
etter krigsoppgjøret og fengselsstraffen hun måtte sone.
Hun støttet sin mann til det siste, og la all sin energi inn på
å rehabilitere ham og hans forfatterskap etter krigen.
Denne første helhetlige biografien om Marie Hamsun viser
henne som en selvstendig kvinne og som en respektert
forfatter med egen karriere. Den vil også bidra til å kaste
nytt lys over ektemannen og deres turbulente samliv.
ISBN 9788282260718
Pris: 429,Innb.: Innbundet med
smussomslag
Kategori: 31
Utgivelse: Oktober

Om forfatterens forrige biografi:
«Anne Hege Simonsen behersker sjangeren til det fulle.»
Eskil Skjeldal i Vårt Land.
«Et eventyrlig liv er blitt til en leseverdig bok.»
Ulf Andenæs i Aftenposten

Anne Hege Simonsen (f. 1965) er førsteamanuensis ved Institutt for
journalistikk og mediefag, OsloMet − storbyuniversitetet. Hun har
en ph.d. fra Universitetet i Bergen om nyhetsfotografier fra 22. juli.
Hun har bakgrunn som journalist, redaktør av ukeavisa Ny Tid
(1998−2000), forsker og faglitterær forfatter, og har tidligere blant
annet skrevet en biografi om flypioneren Tryggve Gran.
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Bodil Christine Erichsen

NORSKE KVINNERS LIV OG KAMP 1850-2000
BIND 2
Norge er i dag et av verdens mest likestilte land. Slik har
det ikke alltid vært. Hvordan kom vi hit? Hvem er det vi i
dag står på skuldrene til?
Dette er andre bind i Bodil Christine Erichsens store verk
om den norsk kvinnekampen.
Der første bind inneholdt en kronologisk oversikt over
kvinnekampens ulike perioder, gir denne boka en tematisk
gjennomgang av utviklingen fram til i dag.
Erichsen loser oss gjennom kvinnepolitiske temaer som
ekteskap, abortstrid, prostitusjon og kjønnsdelt
arbeidsmarked.
Resultatet er en bok som opplyser og engasjerer, og bør
leses av alle som er opptatt av historie, kjønn og
kvinnekamp.

ISBN 9788282260640
Pris: 349,Kategori: 31
Utgivelse: Utgitt

«Kvinnekampen burde være skolepensum... Erichsen beskriver godt
hvordan kvinnekamp og liberale ideer fikk fotfeste,» skrev Marie
Simonsen i Dagbladet om bind 1.
«… minner offentligheten om at et stort arbeid for vår felles frihet ble
utført for bare noen få år siden, av kvinner (og menn) som fortjener en
hyllest,» skriver Hilde Østby i Aftenposten om bind 2.

Bodil Christine Erichsen (f. 1954) er historiker,
frilansskribent og utdannet allmennlærer.
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Anne Marit Godal og Leif Høghaug (red.)

ALT SKAL BLI FORANDRA. SNART
LYRIKKANTOLOGI
GODAL &
HØGHAUG

Arbeiderlyrikken har hatt en sterk og rik tradisjon i Norge.
Både til arbeid og fest har den vært skrevet og lest, og
mange har gode minner knyttet til diktene skrevet av
Rudolf Nilsen, Inger Hagerup og Johan Falkberget.

Alt skal bli forandra. Snart

100 NORSKE DIKT OM FELLESSKAP OG KAMP
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ISBN 9788282260763
Pris: 299,Innb.: Innbundet
Kategori: 41
Utgivelse: August

Diktene har ofte kretset rundt tema som fellesskap og
kamp, og skildret hverdagen til arbeideren på fabrikken
eller solidaritet med fascismens ofre. Men hvem skriver
arbeiderdikt i dag, og hva skildrer man nå?
Godal og Høghaug har til denne antologien valgt ut dikt fra
arbeiderlyrikkens «storhetstid» før krigen, de har med
eksempler fra 1960- og 70-tallets aktivister og inkluderer
også moderne poesi som de mener tematiserer
utenforskap og solidaritet i dag.
Av lyrikere i boken vil du finne både Bjørnstjerne Bjørnson,
Ellisif Wessel, Hans Børli, Nordahl Grieg, Terje Johansen,
Åsta Holth, Bjørn Aamodt, Lars Ove Seljestad og Cathrine
Grøndahl.

«Lyrikken spiller virkelig en rolle i livet vårt og landet vårt. Den blir
lest og brukt på stadig nye måter. […] Lyrikken lever,» skrev Knut
Olav Åmås i Aftenposten.
Anne Marit Godal (f. 1972) har vært med i Framfylkingen, AUF og politikk
og kulturliv i arbeiderbevegelsen i mange tiår. Hun er utdanna statsviter med
nordisk litteratur i sekken, har bygd opp litteraturorganisasjonen Leser søker
bok og losa Store norske leksikon over i en digital tid.
Leif Høghaug (f. 1974) er litteraturviter, forfatter og oversetter. Han har
utgitt diktsamlingene Fama (2012) og Kommunion 2017 (2017). Høghaugs
oversettelse av Marx' og Engels' Det kommunistiske partis manifest utkom i
2016.
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Halvor Finess Tretvoll

SOSIALDEMOKRATI I EN SKJEBNETID

HALVOR FINESS TRETVOLL

SOSIALDEMOKRATI
I EN SKJEBNETID

ISBN 9788282260725
Kategori: 31
Pris: 379,Innb.: Innbundet med
smussomslag
Utgivelse: Oktober

Spania, Hellas, Island, Nederland, Frankrike, Østerrike,
Tyskland – og Norge. De siste årene har en lang rekke
nederlag for sosialdemokratiske partier skapt eksistensielle
utfordringer for bevegelsen som formet det moderne
Vesten. De gode samfunnene sosialdemokratiet har skapt,
har også produsert skuffelser, identitetstap og en
opplevelse av å bli etterlatt i en økonomisk, kulturell og
sosial bakevje.
Hvor alvorlig er sosialdemokratiets krise, hva skyldes den
og hva kan gjøres?
Halvor Finess Trevoll har reist gjennom Europa på jakt
etter svar. Han samtaler med journalister, forfattere,
eksperter, politikere og vanlige folk i Berlin, Barcelona,
London, Paris, Stockholm – og Oslo. Samtidig skildres
sosialdemokratiets vekst og fall fra midten av 1800-tallet,
gjennom seiere og nederlag, og helt fram til en urolig tid i
et Europa preget av arbeidsledighet, migrasjonskrise og
populistisk politikk.

«Dette er en imponerende biografi ... Verket sier ikke bare noe
vesentlig om Sigurd Evensmos liv, men om hele Norges historie,»
skrev Thorvald Steen om forfatterens forrige bok.

Halvor F. Trevoll (f.1980) er utdannet sosiolog. Han har siden 2001
jobbet som journalist og redaktør i Ny Tid, Dagsavisen, NRK og
Agenda Magasin. I tillegg er han i dag forlagsredaktør i Res Publica.
Tidligere bøker: Kosmopolitikk. En optimistisk politikk for det 21.
århundret (med Thomas Hylland Eriksen) og biografien Sigurd
Evensmo. Alene blant de mange (med Stian Bromark).
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Sylo Taraku flyktet fra krigen på Balkan til Norge på 1990-tallet
og omfavnet håpet om at mer internasjonalt samarbeid skulle
skape en fredeligere verden. Nå kjenner han igjen noen av de
prosessene som rev hans gamle hjemland i filler. Over hele
Europa er mønsteret det samme: Populister vinner, det politiske
sentrum krymper, folk splittes og tilliten mellom dem svekkes.

SYLO TARAKU
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Sylo Taraku

BALKANISERING
AV EUROPA
Hvordan populisme
og innvandring
splitter oss

Når datteren hans Donika, som nettopp har fyllt 18 år, vil vite
mer om familiens bakgrunn, innser Taraku at det er på tide å
gjøre opp status: Hva bør man mene om den pågående
balkaniseringen av Europa? Hvordan kan polariseringen stoppes
og det liberale demokratiet forsvares?
Sylo Taraku (f. 1973) er statsviter, forfatter og
rådgiver i Tankesmien Agenda. Han er
opprinnelig fra Kosovo og en markant og
respektert stemme i den norske samfunnsdebatten. I 2016 debuterte han med boken
Innvandringsrealisme – politikkens muligheter i
folkevandringens tid som fikk god kritikk av
Aftenposten, Dagbladet, Klassekampen m/flere.
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«En urovekkende
og viktig rapport
om dagens Europa»
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KYPROS

Aftenposten

ISBN 9788282260664
Pris: 329,Innb.: innbundet med
smussomslag
Kategori: 31
Utgivelse: Utgitt

«På ein innsiktsfull måte løftar han opp
problemstillingar vi alle må ta tak i. Eg kunne
tenkt meg å setja Balkanisering av Europa på
pensum i samfunnsfag og historie.»

Gjennom en rekke reiser på kryss og tvers av et urolig kontinent
leter Taraku etter svar. Han vil finne ut hvordan vi kan leve
sammen i en framtid med større verdiforskjeller og mer
kulturelt mangfold.
Jan Erik Grindheim, Dag og Tid

«Sylo Tarakus undersøkelse og g jennomgang av
Europas historie de siste tiårene er omfattende,
grundig og lett å følge. [...] Bokens viktigste
styrke ligger i helheten og den sammenhengende tanken forfatteren vil forfølge.»
Leif Ekle, NRK

«I Balkanisering av Europa gir Sylo Taraku oss
ikke bare et samtidsvarsel, men også en
personlig historie. […] et svært viktig bidrag til
den offentlige samfunnsdebatten.»

Balkanisering av Europa er en svært lesverdig
situasjonsbeskrivelse, men også et reflektert forsvar for et
åpent fellesskap som ikke feier problemer under teppet. Det
avgjørende blir å finne politiske løsninger som motvirker
fremmedgjøring og mistillit.
Claudio Castello, Utrop

«... en pålitelig guidebok til et kontinent der det knaker i skjøtene.»
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv.
«På en innsiktsfull måte løftar han opp problemstillingar vi alle må ta tak i.
Eg kunne tenkt meg å setja Balkanisering av Europa på pensum i
samfunnsfag og historie.» Jan Erik Grindheim, Dag og Tid.

«Sylo Tarakus undersøkelse og gjennomgang av Europas historie de siste tiårene er omfattende, grundig og
lett å følge.» Leif Ekle, NRK.

Sylo Taraku (f. 1973) er til daglig rådgiver i Tankesmien Agenda og er en
mye brukt kommentator og foredragsholder om innvandring, populisme
og nasjonalisme. I 2016 debuterte han som forfatter med boka
Innvandringsrealisme (Dreyers forlag).
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Wegard Harsvik og Ingar Skjerve

HOMO SOLIDARICUS
ET OPPGJØR MED MYTEN OM DET EGOISTISKE MENNESKET
Ny innsikt fra forskning innen biologi, adferdsvitenskap og
økonomi har de siste 50 årene snudd opp ned på gamle
forestillinger om mennesket. Særlig har forestillingen om
Homo Economicus – ideen om at vi alle har snever
egeninteresse som mål i alt vi gjør – fått hard medfart.
I denne boka viser forfatterne at det tenkende mennesket
– Homo sapiens – også er det solidariske mennesket,
Homo Solidaricus. De viser hvordan dette også må få
konsekvenser for hvordan vi diskuterer politikk og skaper
våre samfunn.
Boka setter sammen ny kunnskap som viser at det meste
ved naturen er et "vi", og at samarbeid og samhandling er
grunnleggende egenskaper hos oss som art. Framtidas
samfunn må bygge på erkjennelsen av at solidaritet og
fellesskap ligger dypt forankret i menneskenaturen.

ISBN 9788282260770
Pris: 329,Innb.: Heftet med
klaffer
Kategori: 31
Utgivelse: Oktober
Wegard Harsvik (f. 1967) er leder for samfunnskontakt og strategi i LO. Han har
lang politisk erfaring, blant annet som statssekretær, politisk rådgiver og
stortingsrepresentant. Harsvik er cand.mag. i sosialøkonomi, sosiologi og historie
fra Universitetet i Oslo, og har skrevet flere bøker, blant annet Blåkopi og Ord er
makt, med Sara Gunnerud.
Ingvar Skjerve (f. 1978) er sykepleier med mastergrad i profesjonsetikk og
diakoni. Han jobber som rådgiver for Yrkesseksjon Helse og Sosial i
Fagforbundet. Han har sammen med Audun Lysbakken skrevet boka Deltakerne.
En reise i demokratiets framtid.
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Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal

BORGERLØNN
IDEEN SOM ENDRER SPILLET
Hva om alle fikk en fast inntekt fra staten, uten forpliktelser eller
krav? Ville mange slutte å jobbe? Ville flere etterutdanne seg,
engasjere seg i frivillig arbeid − eller kanskje starte egen bedrift?
De nærmeste årene vil føre med seg teknologiske endringer som
vil fjerne mange arbeidsplasser. Roboter truer jobbene til både
butikkmedarbeidere, reiseagenter, sjåfører og fondsmeglere.
Stadig flere skyves ut av et arbeidsliv som ikke trenger dem
lenger. Velferdsstaten som skal sørge for dem, er under press.
For å unngå et framtidig sosialt sammenbrudd må vi tenke nytt
om forholdet mellom arbeid og kapital, fritid og velferd. Det er
her den gamle ideen om borgerlønn har fått ny aktualitet.
Mange land eksperimenter allerede med denne formen for
samfunnslønn, og kjente gründere som Elon Musk og Bill Gates
diskuterer borgerlønn med nobelprisvinnende økonomer verden
over. Forfatterne Sven Egil Omdal og Ingeborg Eliassen tar den
internasjonale diskusjonen om borgerlønn hjem. Blant
politikere, forskere, fagforbund og næringsliv i Norge er
meningene delte, men det er viktig at vi tar debatten nå. Vi har
ikke råd til å la være.
ISBN 9788282260688
Pris: 379,Innb.: Innbundet med
smussomslag
Kategori: 31
Utgivelse: August

«Jeg tror vi vil få borgerlønn til slutt. Det kommer til å bli helt nødvendig.»
Elon Musk, gründer.
«Enten får vi en borgerlønn som regulerer det nye samfunnet, ellers så
kommer vi til å få sosiale konflikter som er mye mer alvorlige enn de som
dreier seg om fremmedfrykt, flyktninger og migrasjon.»
Yanis Varoufakis, tidligere gresk finansminister.

Ingeborg Eliassen er frilansjournalist, tidligere utenriksreporter i Stavanger Aftenblad.
Sammen med ektemann Sven Egil Omdal har hun de siste årene bodd og jobbet i
Washington DC, Brussel og Berlin. Hun har skrevet flere bøker, seinest Harde tider og
Angrep eller forsvar.
Sven Egil Omdal er journalist og kommentator, tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad,
leder av Norsk Journalistlag og leder i Pressens faglige utvalg. Han har skrevet flere bøker,
seinest Paris. En veiviser, Noe innen media (med Halvor Hegtun) og Gestapokjelleren.
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Keith Payne

FØLELSEN AV FORSKJELL
SLIK PÅVIRKER ULIKHET HVORDAN VI TENKER, LEVER OG DØR

Oversatt av Rune R. Moen
Land med stor økonomisk ulikhet har flere sosiale
problemer, lavere forventet levealder og mer kriminalitet.
Men forskjellene mellom rike og fattige har ringvirkninger
som strekker seg langt utenfor det rent økonomiske – også
det å føle seg fattig spiller en rolle. Det påvirker hvilke
beslutninger vi tar, hvordan immunforsvaret fungerer og
vår oppfatning av rettferdighet og moral.
Med innsikter fra biologi og psykologi ser Keith Payne
nærmere på spørsmål som hvorfor kvinner i fattige
samfunn ofte får flere barn – og hvorfor de er yngre når de
får dem, hvordan folks oppfatning av egen sosiale status
påvirker deres politiske syn, hvordan fattigdom øker
stressnivået like mye som fysiske trusler og hvorfor
samfunn med stor ulikhet gjerne blir mer religiøse.
Følelsen av forskjell er full av spennende eksempler. Boka
viser også hva vi kan gjør for å komme oss bort fra den
endeløse karusellen med sosial sammenligning.
ISBN 9788282260732
Pris: 349,Innb. Innbundet med
smussomslag
Kategori: 31
Utgivelse: August

Forfatteren kommer til Norge og deltar på en rekke arrangementer i
Oslo, Bergen og Stavanger.
«Boken er full av spennende studier, skarpsindig innsikt samt
oppklarende eksempler og slutninger, og vil få deg til å tenke på
verden på en ny måte,» sier professor og forfatter av The How of
Happiness Sonja Lyubomirksy.

Keith Payne er professor i psykologi. Han er en internasjonal foregangsmann
innen psykologi knyttet til ulikhet og diskriminering og har publisert i en
mengde akademiske publikasjoner, men skriver også for et bredere publikum i
Scientific American og Psycholgy Today. Hans arbeid er også blitt omtalt i populære
medier, som The Huffington Post og The Atlantic.
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Heidi Taksdal Skjeseth

LØGN
HVORFOR TRUMP LYVER OG HVA DET GJØR MED OSS
Hvis ingenting er sant, er alt mulig. Da blir makt til rett. Da
vil propaganda erstatte offentlig debatt. Desinformasjon,
løgn og undergraving av fakta truer dermed selve
grunnlaget for demokratiet.
Boka Løgn. Hvorfor Trump lyver og hva det gjør med oss
handler om det post-faktuelle samfunnet, der løgn
presenteres som sannhet av verdens mektigste mann og
en fragmentert og uetterrettelig informasjonsstrøm
forvirrer og paralyserer borgerne.
Heidi Taksdal Skjeseth har i en årrekke vært Dagsavisens
korrespondent i USA. Her viser hun hvordan løgn og
desinformasjon hjalp Donald Trump til Det hvite hus og
hvorfor løgnen treffer så godt i dagens USA.
Samtidig forteller hun en historie som er relevant for oss
alle. Den handler om falske nyheter som spres raskere enn
fakta, om teknologigiganter som toer sine hender mens
polariseringen vokser, om hvordan mistillit fører til apati
og kynisme og om hvorfor vi alle er så lette å lure.
ISBN 9788282260749
Pris: 349,Innb. Innbundet med
smussomslag
Kategori: 31
Utgivelse: August

«The ideal subject of totalitarian rule is ... people for whom the
distinction between fact and fiction, true and false, no longer exists,»
skriver Hannah Arendt i The Origins of Totalitarianism.

Heidi Taksdal Skjeseth (f.1980) er journalist i Dagsavisen og forfatter.
Hun har rapportert fra over 40 land, og var korrespondent i USA fra 2010
til 2016. Hun har en MA i journalistikk fra Columbia University, og var
fellow ved Reuters Institute i Oxford i 2017. Dette er hennes første bok.
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Thor Steinhovden

DET AMERIKANSKE MARERITTET
HVORDAN USA BLE ET SPLITTET LAND
Den amerikanske drømmen og fortellingen om USA som
et eksepsjonelt samfunn i verden, har preget landets
selvbilde. Realiteten har lenge vært en annen – økende
økonomisk ulikhet, lav sosial mobilitet og en
infrastruktur som forfaller viser et samfunn på vei i feil
retning.
Konfrontert med denne utviklingen har amerikanske
politikere sviktet. Politisk polarisering og uro er nå
normen i Washington, noe nåværende president ofte får
skylden for. Men det var ikke Trump alene som skapte
kaoset, han er mer et symptom på alt som er galt.

ISBN 9788282260756
Pris: 349,Innb. Innbundet med
smussomslag
Kategori: 31
Utgivelse: Oktober

Thor Steinhovden forteller om USA og landets nyere,
politiske historie. Basert på intervjuer, personlige
skildringer og med en titt bakover til landets storhetstid,
tar han leseren med til en nasjon som er på vei til å
abdisere fra rollen som verdens ledende stormakt.
Hvordan skjedde dette og hvilke følger kan det ha for
Norge og verden?
Thor Steinhovden er en mye brukt ekspertkommentator i TV2, og er
kjent for mange seere.

Thor Steinhovden (f. 1986) er rådgiver og kommunikasjonsansvarlig i
Tankesmien Agenda. Han har tidligere jobbet ved Den amerikanske
ambassaden i Oslo og Det norske generalkonsulatet i San Francisco.
Steinhovden har studert ved St. Olaf College i Minnesota og ved London
School of Economics. Han kommenterer jevnlig amerikansk politikk og
forhold i media, og var under valgkampen i 2016 fast USA-kommentator
for TV 2.
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Dag Olav Hessen

SANNHET TIL SALGS
ET FORSVAR FOR DEN FRIE FORSKNINGEN
De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake
science blitt et problem. Dag O. Hessen mener forskerlivet
minner om et rotterace der tiden går med til å skrive
søknader om penger til prosjekter som må oppfylle stadig
strengere krav til kortsiktig nytte.
Samtidig øker den kommersielle innflytelsen over
akademia, mens politikere flere steder i verden ser bort fra
vitenskapelige innsikter. Dermed trues verdiene som ligger
til grunn for det moderne vestlige samfunnet:
Sannhetssøken, opplysning og en vitenskapelig tenkemåte.
Sannhet til salgs er en beretning fra et universitetsliv der
det har blitt stadig vanskeligere å forsvare slike viktige
dannelsesidealer. Konsekvensene kan bli store dersom de
forvitrer.
Derfor er universitetenes uavhengighet og forskningens
frihet avgjørende. I siste instans angår det demokratiet
selv.
ISBN 9788282260701
Kategori: 31
Pris: 299,Innb.: Heftet
Utgivelse: Utgitt

«Dag O. Hessen har ropt eit varsku som ikkje er nytt, men som likevel
fortener å bli lytta til. Ikkje minst er det interessant at ein profilert
realist nå tek bladet frå munnen, slik at det ikkje berre blir opp til dei
vanlege mistenkte - humanistar og samfunnsvitarar - å målbera uro
over utviklinga.» Tom Hetland, Stavanger Aftenblad.
Dag Olav Hessen (f. 1956) er professor i biologi ved Universitetet i
Oslo. Han er en markant stemme i debatter om evolusjon, klima,
økologi og biologiens betydning for forståelsen av mennesket. Han
har skrevet en rekke bøker for allmennmarkedet og er en
prisbelønnet kunnskapsformidler.
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Hilde Lysengen Havro og Astrid S. Dypvik (red.)

KVEN SKAL EIGE JORDA?
Ei bok om mat og makt
Maten vi et, og jorda der maten blir produsert, er eit
attraktivt objekt for finansiell spekulasjon. Denne boka
skildrar kappløpet om verdas landbruksjord i ulike land. Bli
med til Ukrainas fruktbare svartjordbelte, møt frustrerte
småbønder på den polske landsbygda og danske
storbønder med urovekkande høg personleg gjeld. Følg
reisa til ei norsk fjellbygd der familien diskuterer kven som
skal arve garden.
Dette er ei bok om mat og matproduksjon i Noreg og i
verda. Den fortel om EU sin landbrukspolitikk,
internasjonal handelspolitikk og den norske
landbrukspolitikken.

ISBN 9788282260633
Pris: 349,Innb.: Innbundet
Bokgruppe: 31
Utgivelse: Utgitt

«Utgivelsene av "Kven skal eige jorda?" […] er tegn på at den tiden er over da
betingelsene for matproduksjonen kunne diskuteres bak lukkede dører av
departement og bondeorganisasjoner. Vi som er forbrukere – og velgere – vil
ha innsikt og innflytelse. Begge bøkene bidrar til nettopp det." Yngve Ekern,
Prosa

Astrid Sverresdotter Dypvik (f. 1977) er journalist i Nationen. Hun
har tidligere gitt ut bøkene Det var DDR. Forteljingar om eit nedlagt land
(2012) og Berlinhistorier:kald krig i den delte byen (2017

Hilde Lysengen Havro (f. 1975) er debattleder og kommentator i
Nationen. Hun hadde ansvaret for ”Kven skal eige jorda”-serien som
fikk Internasjonal Reporter-diplom tidligere i år.
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Mina Gerhardsen

Å LYKKES MED TALER
En engasjerende tale eller et inspirerende foredrag - det er
mange situasjoner der man må ta ordet. I denne boken
viser Mina Gerhardsen hvordan du med noen enkle
teknikker kan skrive bedre taler.
Gerhardsen har lang erfaring som talerskriver for noen av
Norges fremste politikere og fra sin tid i politikk og
organisasjonsliv har hun selv stått på talerstolen utallige
ganger. Gode forberedelser og et tydelig budskap er
utgangspunktet for enhver tale, skriver hun.
Man må lage en struktur for innholdet og finne historiene
og ordene som engasjerer tilhørerne. Og for virkelig å
lykkes med talen, ikke glem å øve på selve framføringen og
finn en avslutning som sitter!
I denne boken finner du historier og eksempler, sitater og
nyttige lister med virkemidler man enkelt kan ta i bruk.

ISBN 9788282260695
Pris: 329,Innb.: heftet med klaffer
Kategori: 31
Utgivelse: Utgitt

«Boka gjorde meg så letta og glad at eg gjerne tilrår henne for
studentar, lærarar, organisasjonsfolk, tillitspersonar, festtalarar og
andre.» Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Dag og Tid.
«Mina Gerhardsen har gitt ut en velskrevet og tiltalende bok om
hvordan det er å skrive taler. […] en nyttig bok full av gode råd.»
Bjarne Botnen, Vårt Land

Mina Gerhardsen (f. 1975) har lang erfaring som taler og talerskriver
for Norges fremste politikere. Fra sin tid i politikk og organisasjonsliv
har hun stått på talerstolen utallige ganger og har nå samlet sine
beste råd og tips til hvordan bli en god taler. Hun har også jobbet
som journalist, statssekretær og generalsekretær i Actis, og er
kommunikasjonsdirektør i Norad.
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