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Forfatter Siri M. Kvamme

Nytt opplag 
etter to 
dagers salg
– Vi fikk bøkene inn 
på lager mandagen, 
ut i butikkene på 
onsdagen, og  
fredagen ble det klart 
at forlaget ville tryk-
ke et nytt topplag.

HAUGESUND
CARSTEN KICKSTAT
carsten.kickstat@h-avis.no

Forfatter Siri M. Kvamme 
har hatt gode dager siden 
hennes nye bok «Verden 

leker gjemsel» 
ble lansert for 
tre uker siden. 

Etter et par 
dager i salg be-
stemte forla-
get Cappelen 
Damm seg for 
å trykke opp-
lag nummer 
to.

– Førsteopplaget var på 1.500 
bøker. Andreopplaget betyr 
1.000 bøker i tillegg. Ikke akku-
rat på Jo Nesbø-nivå, men en 
fin begynnelse, sier Kvamme 
med et smil. I lørdagens Hau-
gesunds Avis fortalte bokhand-
lere i Haugesund at «Verden  
leker gjemsel» er den lokale bo-
ken som selger best for tiden. 
Kvamme setter pris på at roma-
nen har fått en framtredende 
plass i vindusutstillinger.

– Kjempekjekt at de lokale 
bokhandlerne fronter boken på 
den måten. For å få den ut er 
det veldig viktig å være synlig, 
forteller hun.

Søvnløse lesere
– Hvordan har salget vært sam-
menlignet med dine tidligere 
bøker?

– Den forrige romanen, 

«Nattgjengar», solgte ikke så 
bra, selv om den fikk gode an-
meldelser. «Vinterhjerte» ble 
derimot trykket i tre opplag, så 
det virker som om «Verden le-
ker gjemsel» kan klare noe lig-
nende. Så langt ser det bra ut, 
men jeg håper jo selvfølgelig at 
det ikke stopper her. Jeg håper  
nå at den skal gå enda bedre, 
sier hun.

«Verden leker gjemsel» ble 
belønnet med terningkast 5 av 
Haugesunds Avis sin anmel-
der. Kvamme forteller at hun 
har fått mange gode tilbake-
meldinger fra folk som har lest 
boken. 

– Flere har fortalt at de har 
holdt seg våkne om nettene for 

å lese den fer-
dig. Det er 
kjekt å høre, vi 
forfattere set-
ter jo pris på 
søvnløse lese-
re, smiler hun. 

Bulgaria
Tidligere i høst 

ble det også klart at «Verden le-
ker gjemsel» er solgt til Bulga-
ria og forlaget Aviana. 

FORNØYD: Siri M. Kvamme er 
godt fornøyd med mottakelsen 
hennes nye roman har fått.   
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Så langt ser 
det bra ut, 
men jeg håper 

jo selvfølgelig at det 
ikke stopper her.
SIRI M. KVAMME
Forfatter
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SELGER BRA: «Verden leker 
gjemsel».
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Kulturleder: 
Roar Eskild Jacobsen
Tips til pulsredaksjonen
Tipstelefonen: 52 72 22 22 
tips@h-avis.no
SMS/MMS: HAVIS TIL 2005

HJELP fra Odda
Tema for årets Litteratursymposium i Odda 
(12.-16-oktober) er «hjelp»- blant annet inspirert av 
fjorårets kleineste ord, «godhetstyranni». Frode 
Grytten og Helle Helle skal snakke om menn som 
ingen trenger og hjelpeløse kvinner. Filosof Øyvind 
Kvalnes har gitt ut boken «Hjelp» og tegner opp en 
større himmel. Nye symposieforfattere er Eirik 
Ingebrigtsen og Eivind Hofstad Evjemo. Klassiske 
Odda-tilbud som Nattsvømming i Odda folkebad, 
Bikubesalong, fotballdebatt og Smelteverket rundt 
på 100 minutter står på planen.  Pluss Hallo Odda: 
litterært talkshow med forfattere/oddinger.

Kvamme får dermed for før-
ste gang muligheten til å gi ut 
en bok på et annet språk enn 
norsk. I tillegg til Kvamme er 
forfatterkollegene Roy Jacob-
sen, Vigdis Hjort og Benedicte 
Meyer Kroneberg hos Cappe-
len Damm nå på listen til Avia-
na. 


