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Ny DVD – Skjelvet 

Det har gått tre år siden en flodbølge traff Geiranger. Geologen Kristian Ekjord prøvde å advare om 

den truende katastrofen, men ble ikke hørt, og som en konsekvens gikk mange menneskeliv tapt. Nå 

bor han alene i Geiranger, traumatisert og plaget av skyldfølelse, mens kona Idun og barna har flyttet 

til Oslo for å få avstand til den vonde opplevelsen. På besøk hos familien i Oslo ser Kristian 

urovekkende tegn til at noe er i emning under jordoverflaten. Uforklarlige oversvømmelser, 

strømstans og ulykker rammer byen. En gang tidligere, i 1904, ble Oslo rammet av et jordskjelv med 

styrke 5,4 på Richters skala, som førte til betydelige materielle skader. Hva vil skje dersom et langt 

større jordskjelv treffer hovedstaden? Kristians geologiske undersøkelser indikerer at «Oslofeltet» 

igjen har begynt å røre på seg, i et omfang som aldri tidligere er sett i Norge. 
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Silje Grøtvedt: Bruk hue – løs oppgaver som gjør deg smartere 

Hjernetrim handler ikke bare om å bli bedre på å løse avanserte 

regnestykker eller Mensa-tester. Det kan hjelpe oss å bli mer effektive på 

jobb og hjemme, for eksempel ved å prioritere tiden og plassen vår på mest 

hensiktsmessig vis. Denne boka tar sikte på å trene opp evnen til 

problemløsning, som hjelper oss å finne nye veier når vi har følelsen av å 

stange hodet mot veggen. Boka inneholder forskjellige oppgaver i tre 

vanskelighetsgrader – lett, middels og vanskelig – noe som gjør at både 

ungdommer og voksne kan finne et passende nivå. Boka består av forord, et 

kort kapittel om løsningsstrategier, og en hoveddel med 400 oppgaver som 

skal løses, inkludert løsningsforslag. 

 



 

Pål Johan Karlsen: Psykologi i et nøtteskall 

Boken er en populærvitenskapelig og tilgjengelig innføring i psykologi. 

Forfatteren tar utgangspunkt i spørsmålene «Hvorfor er vi som vi er og gjør 

som vi gjør?». Forsøket på å se andre innenfra, og seg selv utenfra, er en 

bærende tanke. Psykologiske fenomener, aktuelle tenkere og forskeres 

tilnærming til psykologifaget er viktige momenter. Med dette som grunnlag, 

drøfter forfatteren flere spørsmål med psykologisk tilsnitt. Er det galt å spise 

hunden sin? Greier du å holde tidsfrister? Hvor kommer idéene dine fra? 

Irriterer du deg over partneren din? Med forskning og eksempler fra 

dagliglivet som linse, gir Pål Karlsen en tilgjengelig innføring i psykologiens 

relevans for lekpersoner.  

 

 

Petter Schjerven : Kroppsspråk – forstå det som ikkje blir sagt 

Hvordan røper kroppen vår løgn, utålmodighet, aggresjon, 

hengivenhet eller underdanighet? Kan vi stole på førsteinntrykk? I 

denne boken gir Petter Schjerven en lettfattelig innføring i 

kroppsspråket vårt – verdens mest utbredte språk. Han presenterer 

nyere forskning og viser eksempler fra dagliglivet. Vi møter også 

mennesker som er eksperter på kroppsspråk: selgeren, 

etterforskeren, tolleren, terapeuten og skuespilleren.  

  



Dag O. Hessen: Livet fra A til Å 

Denne boka tar for seg hva det vil si å leve, fra A til Å. Her blir store og 

små problemstillinger alle mennesker støter på før eller siden behandlet. 

Med humor og vidd blir oppslagsord som etikk, kjønn, hat, kjærlighet, 

døden og drømmer skarpt iakttatt. Boka gir næring til tankene og retning 

i livets kompleksitet. 
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