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Sadie Robertson Huff
HVEM FØLGER DU?
Hvem lar du påvirke deg? I en verden som er svært opp-
tatt av følgere og likerklikk, er det viktig å tenke over 
hva du egentlig leter etter. Når du velger å følge noen, 
er det ofte fordi du ønsker å bli som dem eller leve slik 
de gjør. Hvem har du valgt som forbilder? Hvem til-
later du å påvirke tankene og handlingene dine? Sadie 
Robertson Huff har god innsikt i Bibelens sannheter og 
bruker aktuell forskning og historier fra eget liv. Denne 
boken er midt i blinken for unge kristne som lurer på 
hvordan de kan leve et ekte liv i troen på Gud mens de 
følger den ultimate influenseren. Oppdag kjærligheten 
og hensikten som bare finnes i Jesus.

Kr 249,– Pocket

Thomas Neteland
AVOKADOEFFEKTEN
Hvorfor er noen mer entusiastiske enn andre? Hvordan er 
det meningen at vi skal brenne for Jesus uten å brenne opp?

I denne boken forsøker Thomas å sette ord på hvor entusi-
asme kommer fra og hvilke konsekvenser den entusiastiske 
livstilen får for livet vi lever. Han tror lidenskap vil lede oss 
lenger enn våre talenter, og at en entusiastisk livsstil er nød-
vendig for å leve det livet vi er kalt til å leve – et liv som skaper 
ringvirkninger i våre relasjoner, kirker og lokalsamfunn!

@thomasneteland (f. 1993) kommer fra Sandnes og er gift med 
Karoline. Sammen har de ingen barn, ingen dyr og ingen penger. 
Siden tenårene har han gjort det til sin livsmisjon å gjøre Jesus 
berømt og tilgjengelig for en ny gen-
erasjon. Dette er hans første bok.

Kr 249,– Mykbind

Skann QR-koden med din 
smarttelefon og hør Daniel 
Sæbjørnsen fortelle hva som 
er greien med Hva er greien 
med ____?

Daniel Sæbjørnsen
HVA ER GREIEN MED _?
Ofte viser det seg at mange av oss som tror, ikke helt kjenner kjerne-
sannhetene i den kristne tro. Når vår forståelse av hva vi tror på er 
svak, svekker det fundamentet for kristenlivet – og gjør oss dessuten 
dårligere rustet til å formidle troen til andre. Hensikten med denne 
boken er nettopp derfor at vi skal lære om troen – få innsikt i hva vi 
egentlig tror på – og leve troen, til liv for oss selv og alle andre rundt!
Daniel Sæbjørnsen (f. 1992) arbeider som pastor i Passion, er leder av 
Preach! i Tro & Medier, og han reiser mye som forkynner. Han står 
også bak de populære podkastene Liv & Lederskap og Bibelen på pod-
kast. Daniel er lidenskapelig opptatt av å lede mennesker til et liv 
i Jesus-etterfølgelse! 

«Dette er rett og slett en viktig bok.» 
– Espen Ottosen

«Vekker bibelglede og entusiasme.» 
– Øystein Gjerme

Kr 299,– Mykbind

Bestselger!
Nå i 3. opplag!

Bestselger!
Nå i 3. opplag!

GAVETIPS TIL KONFIRMANTEN OG UNGE VOKSNE!

Skann QR-koden med din smart-
telefon og hør Thomas Neteland
fortelle hvorfor han mener at en 
entusiastisk livsstil er så viktig.
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GAVETIPS TIL UNGDOM FRA KONFIRMASJONSALDER!

Rebecca Waldemar & Jarle Waldemar
365 DAGER FOR Å BLI 
BEDRE KJENT MED GUD
Hver dag vil denne boken hjelpe deg, 
trøste deg, utfordre deg og gi deg mot til 
å leve det livet Gud har planlagt for deg.

Få visshet om at Gud er med deg gjennom 
alle livets gleder og utfordringer. Når du 
oppdager Guds kjærlighet og hvilken 
kraft Han kan gi inn i livet ditt, vil du 
gå mer rakrygget og mindre stresset 
gjennom livet. En flott andaktsbok for 
ungdom i alderen 13–19 år.

Kr 299,– Mykbind

Bestselger!
Nå i 3. opplag!

Johnny Omdal
DET ER LOV Å VÆRE LUR
Dette er en viktig bok med gode svar 
for ungdom og unge voksne, og anbe-
fales også foreldre og ungdomsledere. 
I boken tar Johnny Omdal for seg hvor-
for Bibelen sier det den sier om ulike 
tema som blant annet økonomi, nåde, 
vennskap, nådegaver, kjærlighet, sex, 
porno og alkohol.

«Johnny skriver på en befriende ærlig 
måte og deler mye fra eget liv og fra 
Bibelen.» – Svein Aksel G. Nakkestad
// daglig leder i Misjonskirken UNG

Kr 249,– Mykbind

Bestselger!
Nå i 3. opplag!

Julie Fosse
PEPTALK
Det kan være krevende å være ungdom i dag. Med Peptalk ønsker Julie Fosse å 
gi deg som er ungdom tro på seg selv, gi råd til hvordan du kan forholde deg til 
samfunnet som kristen i dag, og hjelpe deg å se hvordan du kan leve nær Jesus 
i hverdagen.

En del av tekstene er merket med et hjerte, de er spesielt for deg som ikke helt vet 
hva du tror på enda. Vi håper boken vil gjøre deg nysgjerrig på hvem Jesus er, og 
på alle sannhetene Bibelen forteller om Ham.

Julie Fosse har lang erfaring fra skole- og menighetsarbeid og hun elsker å kom-
munisere med ungdom og brenner for at de skal få oppdage hvem de er i Jesus. 
I Peptalk har hun skrevet over 100 oppmuntrende og trosstyrkende tekster om det 
å være ung og kristen i dag. Hver tekst har en bibeltekst, en peptalk og en bønn.

Boken passer for unge mennesker fra konfirmasjonsalder.

Kr 299,– Mykbind – I salg fra 12. april!

MIDLERTIDIG OMSLAG

Nyhet!Nyhet!

ACTIONBIBELEN
En anbefalt gave til gutter som ikke 
leser bøker – denne kommer de til å 
lese!

Actionbibelen formidler de bibelske 
sannhetene på en klar og kraftfull 
måte, og fortellingenes kronologiske 
rekkefølge gjør det enkelt for leseren 
å følge Bibelens historiske flyt. Denne 
spennende blandingen av fengslende 
fortellinger og dramatiske bilder, 
appellerer til alle som liker tegneserier 
– både barn og voksne. Passer best fra 
10 år og oppover.

Kr 398,– Stivperm

Bestselger!
Nå i 3. opplag!
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STUDENTBIBELEN ER VÅR ANBEFALTE BIBEL FOR UNGE VOKSNE (15–25 ÅR)

Studentbibelen er en fullverdig studiebibel med hele bibelteksten (hentet fra Bibelen – Guds Ord, R17). Bibelstoffet 
presenteres på en klar og oversiktlig måte som appellerer både til skoleelever fra konfirmasjonsalder, studenter og unge 
voksne (Anbefales fra 15–25 år). Her får du verktøyene du som leser trenger – for å finne ut hvordan Bibelen i enda større 
grad kan bli verdifull for deg i ditt personlige liv og din vandring med Gud. Elementene er nøye gjennomtenkt og satt 
sammen for å gi deg god drahjelp, slik at du virkelig kan grave enda dypere ned i det skattkammeret som Bibelen er.

Hovedredaktører for studienotatene er Philip Yancey og Tim Stafford. Deres bibelkommentarer har i to tiår vært den mest 
solgte studiebibelen i USA. Det norske redaksjonsarbeidet tok fem år å fullføre! Pål Kristian B. Helmersen er oversetter og 
redaktør for den norske Studentbibelen. Han er utdannet pastor har studert teologi ved det Teologiske Menighetsfakultet i 
Oslo og Ansgarskolen i Kristiansand.

De norske bidragsyterne til Studentbibelen kommer fra en rekke kristne organisasjoner, frikirkelige menigheter og lutherske 
organisasjoner, og er alle vel kjent og anerkjent inne sine fagfelt: Morten Holmqvist, Espen Ottosen, Anne Margrethe Ree 
Sunde, David André Østby, David Hasseløy, Einar Weider, Espen Gilsvik, Kristian Kapelrud, Siri Instebø, Øyvind Hovset, 
Øystein Gjerme og Tone Lise Gustavsen.

Studentbibelen får 
du i kunstskinn 
i fargen kamo

eller mørk latte.

Med register
Tilbud kr 599,–

(Ord 749,–)

Uten register
Tilbud kr 499,–

(Ord 599,–)

Appen GUIDET TUR tar deg med på en 180-dagers reise gjennom Bibelen 
med hovedvekt på tema du ofte møter i hverdagen. Appen INNBLIKK og 
UTHEVINGER forklarer vanskelige bibelvers, trekker fram viktige fakta og 
oppmuntrer deg til refleksjon. INTRODUKSJONEN og «Hvordan lese …» 
til hver bok i Bibelen gir deg et kort sammendrag av hva hver enkelt bok 
handler om og trekker fram viktige opplysninger, tema og personer. Appen 
100 VIKTIGE PERSONER setter søkelyset på livet og troen til sentrale personer 
i bibelhistorien. Studentbibelens 3-spors bibelleseplan er en oversiktlig 
bibelleseplan tilpasset deg og ditt behov. EMNEREGISTERET gir en oversikt 
over interessante emner i Guds Ord, ordnet i alfabetisk rekkefølge.

* Pris gjelder ved 
kjøp sammen med 
StudentBibelen

Tilbud
kr 1,– *
Verdi 299,–

Kamo
Fra kr 499

Mørk latte
Fra kr 599
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Hverdagsbibelen er en parafrase med et enkelt og levende språk som skaper bibelglede. I likhet med Bibelen – Guds Ord-
oversettelsen legger den til grunn at Bibelens originaltekst er guddommelig inspirert, at den ikke inneholder feil, og at den er 
den øverste autoritet for kristen lære og kristent liv. Hverdagsbibelen legger vinn på å holde seg innenfor de teologiske rammene 
grunnteksten gir, men dens viktigste oppgave er å gjøre Bibelen leservennlig og forståelig for moderne mennesker!

Hverdagsbibelen PLUSS har, i tillegg til en lett forståelig bibeltekst i hverdagsspråk, også forklaringer og fakta i teksten, spesielt 
tilrettelagt for deg som ikke er så godt kjent med Bibelen. Enten du er ung eller gammel, vil du ha glede av å lese den! Studienotatene 
er utarbeidet av Jarle Waldemar. Hovedredaktørene for bibelteksten Hverdagsbibelen er Sten og Elsbeth K. Sørensen.

Brunt kunstskinn med register kr 799,–  Uten register kr 699,–

Turkis kunstskinn med register kr 799,–  Uten register kr 699,–

HVERDAGSBIBELEN PLUSS – LETTLEST, FORSTÅELIG OG FORKLART!

Gavetips til
konfirmanten:

«Hverdagsbibelen er en 
fantastisk gave til 

konfirmanten. 
Den gir noe de kan vokse 

på og løfter opp Guds Ord 
på en klar, hverdagslig og 

varm måte. Dette er en 
parafrase de kan forstå og 

ha stor glede av.»

– Sten Sørensen

STUDIEBIBEL FOR TWEENS er laget spesielt 
for barn i alderen 8–12 år. Dette er en 
studiebibel full av hjelpemidler for å lese og 
forstå Guds Ord. Jarle Waldemar har skrevet 
studienotatene som hjelper barna ikke bare 
til å forstå, men også til å gjøre noe med det 
de leser. Bibelteksten som brukes er hentet 
fra parafrasen Hverdagsbibelen. 
Hver bok begynner med en innledning 
som forteller hva boken handler om. 
Kommentarene underveis i bibelens bøker 
er inndelt i fem ulike kategorier og gjør 
Bibelen mer forståelig, spennende og 
relevant. Bibelen er dessuten illustrert med 
unike tegninger.

Kr 499,– Lilla eller blått kunstskinn

Skann QR-koden med din smart- 
telefon og hør Jarle Waldemar 
fortelle hvordan denne gjør Bibelen  
tilgjengelig for 8–13-åringer.

Skann QR-koden med din smarttelefon og 
hør Sten Sørensen og Jarle Waldemar 
fortelle om Hverdagsbibelen Pluss og 
arbeidet og hjertet bak parafrasen.

Bestselger!
Nå i 6. opplag!

Bestselger!
Nå i 4. opplag!
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Jarle Waldemar
DET NYE TESTAMENTET FOR DEG SOM DIGGER MINECRAFT
Bli med inn i en ny verden – full av spennende oppdrag, farer og mirakler. 
Følg Jesus når Han gjør mirakler – bli begeistret over hvordan Han metter 
5000 mennesker og går på vannet. Vær sammen med Jesu etterfølgere når de 
sprer Hans budskap til hele verden, og vær vitne til Paulus’ skipbrudd og den 
forbløffende historien om hvordan han overlevde – alt gjenfortalt i Minecraft! 
Passer best fra 7–13 år.

Kr 349,– Heftet

Skann QR-koden med din
smarttelefon og se og hør Jarle
Waldemar fortelle om boken.

Bestselger!
Nå i 2. opplag!

BØKER SOM INSPIRERER SMÅ OG STORE BARN TIL TRO!

GOD NATT, GUD!
Her har du en ypperlig bok å lese for de 
minste ved leggetid. Du finner de mest 
kjente bibelhistoriene, i en lengde som 
passer barn i alder 2–5 år.

Stivperm med håndtak

Rebecca Andersen
FAVORITTER FRA BIBELEN 
– MER ENN 45 LUKER

Favoritter fra Bibelen er en fin inn-
gangsport til de velkjente historiene fra 
Bibelen. Barna vil elske de store, mor-
somme lukene de kan åpne samtidig 
som de lærer om Noahs ark, Moses, 
Jesu fødsel og oppstandelse – og flere 
andre bibelhistorier. Oppdagelsesfer-
den denne boken innbyr til, vil bidra 
til bibelglede. Oppdag de kjente og 
kjære historiene på nytt med denne 
morsomme boken! Passer best for 
barn i alderen 3–6 år.

Kr 299,– Stivperm med luker

DEN LILLE GUTTEN OG DET STORE HAVET
Hvor bred, hvor dyp og hvor stor er egentlig Guds kjærlighet? Denne varme 
fortellingen om en gutt, foreldrene hans og det mirakuløse skaperverket vil 
gi deg svaret. Fra havets vidstrakte bredder til toppen av de høyeste fjell, tar 
Max Lucado oss med på en oppdagelsesreise som viser hvordan skaperverket 
uttrykker Skaperens enestående kjærlighet. Passer best for barn fra 3–9 år.

 Kr 249,– Stivperm

Bestselger!
Nå i 3. opplag!TILBUD

Før 249
199
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BARNEBIBLER TIL SMÅ OG STORE BARN!

Jarle Waldemar
BARNEBIBELEN MIN
FINNES BÅDE PÅ BOKMÅL & NYNORSK

71 bibelhistorier blir fortalt på en levende måte 
som vil engasjere både unge lyttere og lesere. 
Barna kommer til å elske de flotte og fargerike 
illustrasjonene. Barne-bibelen min er en god måte 
å bli kjent med Guds Ord på for barn og familier. 
Passer for barn i alderen 5–10 år.

Kr 349,– Stivperm | LYDBOK Kr 199,–

BIBELEN FOR BARN
FINNES BÅDE PÅ BOKMÅL & NYNORSK
Introduser barna for Bibelens fortellinger og 
personer med denne populære barnebibelen. 
Oppdatert og med klare og morsomme tegn-
inger, tekst og fortellinger, blir mer enn 90 av 
favoritthistoriene fra Bibelen levende, noe som 
gjør Bibelen for barn perfekt for de små. De vil 
sette pris på de fargerike illustrasjonene der 
Noah hjelper elefantene inn i arken, Jona ber 
inni den store fiskens buk og mange, mange 
flere. La dem oppdage og utforske Bibelen for 
barn! Passer best for barn fra 4–9 år.

Kr 349,– Stivperm

Eline Andersen
MIN FØRSTE
HÅNDTAKBIBEL
FAVORITTER DU KAN
BÆRE MED DEG

Denne lille boken forteller 20 av de 
beste bibelhistoriene for de yngste 
leserne. Med korte, enkle setninger 
og fargerike, flotte tegninger vil denne 
barnebibelen bli en favoritt de minste 
barna vil elske å bære med seg. Passer 
best for barn i alderen 2–5 år.

Kr 199,– Stivperm med håndtak
Format: 12,5 cm x 15,5 cm

Skann QR-koden med din
smarttelefon og se og hør Jarle
Waldemar fortelle om boken.

Bestselger!
Nå i 8. opplag!

Bestselger!
Nå i 13. opplag!
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KVINNELIGE FORBILDER I BIBELEN OG VÅR SAMTID!

Karina og Jarle Waldemar
PRINSESSER I BIBELEN
Bli kjent med bibelhistoriene gjennom en prinsesses øyne!

Små prinsesser vil elske å lese om kvinnene i Bibelen og lære om Ruts lojalitet, Deboras 
visdom og Esters mot. Og viktigst av alt – de vil oppdage at de også er enestående 
prinsesser. De er kongsdøtre! Mens de leser disse prinsessehistoriene fra Bibelen, vil 
de lære å elske Gud og følge Hans Ord. Passer best fra 4–10 år.

Kr 299,– Stivperm

Bestselger!
Nå i 2. opplag!

Berit Sveen Horn
EVEN OG DEN 
LEVENDE BOKA
Det er første skoledag i femte klasse, 
og Even hører en mystisk lyd fra 
stua. Han finner en bok liggende 
på gulvet og skvetter til når den 
plutselig begynner å snakke til ham! 
En ny verden åpner seg for Even når 
boken blir levende og forteller ham 
om Guds store plan gjennom bilder, 
lyder og lukter. I begynnelsen 
ser alt ut til å gå galt, men er det 
fortsatt håp? Og klarer Even å skjule 
hemmeligheten fra familien og 
bestekameraten Sindre, eller vil han 
bli avslørt? Serien passer perfekt for 
barn fra 7–12 år.

Kr 249,–/stk. Stivperm
(Pakkepris kr 600,– for alle tre)

BØKER SOM INSPIRERER SMÅ OG STORE BARN TIL TRO!

Kari S. Kvante (Anette L. Jahr) & Kåre Kvark (Ola Kåre Risa)
HVA ER DA ET MENNESKE
Smart, morsomt, engasjerende og vel-
skrevet trosforsvar for barn og unge!

I 1. Mosebok står det at vi er skapt i Guds 
bilde! Tenk på det! Vi ligner på Ham som 
har skapt hele universet! Det sier litt om 
hvor fantastiske vi er! Her vil du bli bedre 
kjent med kroppen – alt det den kan og 
makter – og ikke minst alt hva den har mu-
ligheter til å trenes til. Tips til hjernetrim, 
mange gøyale fakta om den fascinerende 
kroppen og nye spennende eksperimenter 
er noe av det denne boken byr på. 

Uten vanskelige ord! Alder: 10+

Kr 299,– Heftet

Bestselger!
Nå i 2. opplag!
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KVINNELIGE FORBILDER I BIBELEN OG VÅR SAMTID!

Shirley Raye Redmond
MODIGE KVINNER
La deg inspirere av femti fryktløse kvinner som har brukt sine gudgitte evner til å leve 
ut sin tro. Hverdagsheltene i denne boka er eksempler på Guds kjærlighet i praksis. 
De er helhjertede kristne kvinner som er lys og salt i sin verden. De har alle gjort en 
forskjell og satt dype spor. Deres historier vil inspirere deg til å modig forandre din 
verden! I boken møter du blant annet:
CORRIE TEN BOOM – hjalp mange jøder å unnslippe holocaust, kom levende fra et 
opphold i en konsentrasjonsleir og delte evangeliet om Jesu tilgivelse og nåde over 
hele verden.
LISE WENCHE KARLSEN – Lise ønsket seg skilsmisse, men hun og ektemannen 
Ludvig ble ikke skilt, de ble «frelst og fri». Sammen startet ekteparet et banebrytende 
arbeid for rusmisbrukere i Norge!
ANNIE SKAU BERNTSEN – tok sykepleierutdannelse og fikk et tydelig kall til å bli 
misjonær i Kina. Hun jobbet mange år i Kina og startet også sykehuset Håpets Havn 
i Hong Kong. Hun regnes som en bauta i norsk misjonshistorie.
CHRISTINE CAINE – en vanskelig barndom ga motivasjon og drivkraft til å starte 
A21, en organisasjon som jobber for å hjelpe ofre for menneskehandel.
Passer best for barn fra 8–14 år.

Kr 299,– Stivperm

Inger Lise Skauge 
Illustrert av Anne Doreen Isaksen

JENTER I BIBELEN
 – DET NYE TESTAMENTET
LES OG BLI KJENT MED JENTER SOM LEVDE PÅ SAMME TID SOM JESUS!

Det er mange fortellinger om jenter i Bibelen. Mange hører vi bare litt om, mens 
andre er det lange og spennende fortellinger om. I denne boken møter vi 21 
kjente og mindre kjente jenter fra Det nye testamentet, for eksempel:

•  Maria, Jesu mor  •  Søstrene Marta og Maria 

•  Sydamen Tabita  •  Abrahams datter
•  Gamle Anna       •  Tjenestejenta Rode
•  Den masete moren

Tekstene passer godt for barn mellom 6 og 10 år som har lært å lese, og også 
som høytlesing for yngre barn.
De vakre og fargerike illustrasjonene til Anne Doreen Isaksen gjør historiene 
levende og vil vekke leseglede hos barna.

Kr 299,– Stivperm



ALLE VÅRE 500 PRODUKTER FINNER DU PÅ 
VÅRE NETTSIDER WWW.HERMON.NO
Fraktfri levering ved bestilling av bøker og bibler over kr 400,–
Du kan også kontakte vårt ordrekontor (10–14, mandag–torsdag)
Telefon: 63 80 30 99 E-post: ordre@hermon.no

For øvrig gjelder oppgitte priser og tilbud til 30.06.2022 dersom ikke annet er oppgitt (Med forbehold om trykkfeil og uforutsette prisendringer).

HERMON          FORLAG

Er du heldig og har en kristen bokhandel i ditt nærområde, anbefaler vi deg å kjøpe våre bøker der.

Her finner du et godt godt utvalg av våre produkter:
Bergen Kristne Bokhandel, Bibelbutikken Egersund, Bibelbutikken Haugesund, Bibelbutikken Sandnes, Bibelbutikken Tønsberg, 
Bokmiljø (Torp), Bok & Media (Oslo), Credokirken Bokshop (Bergen), Frikvarteret (Raufoss), Hillesland Libris (Karmøy), Jæren kristne 
bokhandel (Bryne), Kilden Alta, Knut A. Høyer (Arendal), Koinonia Bok og Gaver (Bryne), Norli Amfi Moa Øst (Ålesund), Ordet e ditt 
(Stavanger), Sunnbok (Stord), Tro+ (Drammen), Verdifull Bok & Hobby (Lyngdal), Vivo Kristiansand
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GOD PÅSKE er et vakkert påskehefte 
gitt ut i samarbeid med Stavanger Gospel 
Company, med andakter av Egil Svartdahl.

Påskens budskap om nåde er det beste som 
finnes. Med dette påskeheftet ønsker vi å gjøre 
det lett for deg å ta budskapet med deg dit du 
befinner seg i påsken – på fjellet, i hagen, i syden 
eller i en blokkleilighet midt i storbyen.

Du finner også quiz, kryssord og sudoku, 
oppskrifter, påskeaktiviteter og påskevettregler! 
Det er også forslag til spillelister med påskemusikk 
fra kjente og kjære artister, for enhver smak.

Kr 99,– Påskehefte i hendig A5-format

Nyhet!Nyhet!


