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Jan Kjærstad er regnet som en av Nordens fremste forfattere, først og fremst på grunn 
av sine nyskapende romaner. Han har embetseksamen i teologi og debuterte i 1980 med 
novellesamlingen "Kloden dreier stille rundt". I tillegg til sine romaner har han skrevet en 
rekke billedbøker og essaysamlingene. 

Maria Szacinski debuterte med dikt og prosa-boken «Livet er en innfløkt dans» i 2011.  
Maria har et langt liv som lærer bak seg. I tillegg til i hjembyen Tønsberg, har hun undervist 
i Finnmark, på Gran Canaria og i de Arabiske Emirater. Den allsidige damen har både lest og 
skrevet i store deler av livet.

Sigbjørn Johnsen har forvaltet svimlende summer som finansminister, men livet har lært 
ham at den største gleden finnes i de nære ting: Vårsolen, en skulder å lene seg mot, en 
skitur med utsikt mot Mjøsa og samholdet i små og store samfunn rundt oss.

Hanne Kristin Rohde er utdannet jurist, har jobbet i politiet i 25 år, både som politiadvokat, 
men også som leder. I 11 av disse årene i toppledersjiktet; fra 2008-2014 som politi- 
inspektør og leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt.  
Hun ble av Aftenpostens lesere kåret til Årets Osloborger i 2010.

Marta Breen ble tildelt Vestfolds Litteraturpris 2019 for boken «Om muser og menn».  
Hun er kjent som både forfatter og spaltist og har skrevet en rekke bøker om kvinner i  
kulturlivet, kjønnsroller og feminisme. Hun har mottatt flere priser, blant annet Kultur- 
departementetsfagbokpris for ungdom. Hun er tidligere leder i Norsk faglitterær forfatter- 
og oversetterforening.

Trude Teige er profilert forfatter og tidligere journalist i TV 2 fra 1992 til 2014.  
Teige har skrevet historiske romaner, krimbøker og en kokebok. Hun er også mye brukt  
som konferanse- og debattleder for næringsliv og organisasjonsliv.

Liv Gade er en engasjert bokhandler og litteraturformilder, titulert som «bokinspirator». 
Hun jobber for Norli i Sandefjord, men sendes på oppdrag landet rundt for å holde foredrag 
om bøker. Hun holder glødende foredrag om sin store lidenskap i livet - litteratur! Liv Gade 
vil som alltid gi alt - og det er ikke lite!

Iselin Alme har en allsidig karriere som utøvende kunstner, som skuespiller, musikalartist, 
sanger og danser. Hun er født og oppvokst i en kunstnerfamilie, med scenograf og maler 
Gunnar Alme som far, forfatteren Brett Borgen som mor, og hun er barnebarn av  
forfatteren Johan Borgen.

Gert Nygårdshaug er en av landets meste særpregede forfattere med en enorm produksjon 
bak seg. Hans virkelige store gjennombrudd kom med romanen «Mengele Zoo» som kom 
for litt over 30 år siden og som har solgt over 250 000 bøker. Den femte boken i Mino- 
serien, «Zoo Europa», kom i 2018 til glimrende kritikker. I 2019 kom romanen «Regn- 
makeren».




