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Ganesa Forlag har kastet seg inn i e-bokalderen og digitalisert nå en del av sine 
tidligere titler. Men forlaget har også utgitt en ny papirbok i høst, som kom rett 
i storpocket og samtidig som e-bok: Sju år av Peter Stamm. Romanen er 
oversatt til mange språk og havnet i 2012 på New York Times’ liste 100 Notable 
Books of 2011. 

  
Sju år av sveitseren Peter Stamm er et høyst spesielt 
trekantdrama som på mesterlig vis beskriver 
fremmedgjorthet, ensomhet og motstridende følelser i 
parfold. Det er en sterk psykologisk roman som engasjerer, 
irriterer, provoserer og underholder. Alex er gift med den 
vakre Sonja, men har en affære med polske Iwona, som 
verken er interessant eller tiltrekkende. Iwona blir gravid. 
Alex får henne til å adoptere barnet bort til Sonja. Han klarer 
ikke å se galskapen i dette prosjektet. Boken handler om 
motstridende følelser, lidenskap og lengsler. Peter Stamm 
forteller ærlig og presist om jakten på kjærlighet og lykke og 
tegner et kompleks bilde av hva lykken egentlig er.  

 

På New York Times’ liste 100 Notable Books of 2011 
Peter Stamm, født i Zürich i 1963, har skrevet flere prisbelønte romaner, noveller og 
skuespill og er for tiden én av de mest lysende tyskspråklige forfattere. Sju år, som bl.a. 
har kommet ut i Tyskland, Sverige, Danmark, Frankrike, Italia og USA, havnet i 2011 på 
New York Times´ liste 100 Notable Books of 2011, som én av fem ikke-amerikanske 
romaner, i selskap med bøker av Leopardi, Oz, Nadas og Murakami. I 2010 ble to andre 
av Peter Stamms romaner utgitt i Norge: Agnes (Ganesa) og På en dag som denne 
(Bokvennen).  

Peter Stamm: Sju år 
Oversatt av Marianne Fischer 
218 sider, storpocket, 199 kr (ISBN 978-82-7895-069-2 
 

Kun storpocket – et bevisst valg  
Det er et bevisst valg at Sju år har blitt utgitt kun som storpocket. I Ganesa håper man 
at romanen dermed er mer salgbar enn i en dyrere innbunden utgave. Sju år har 
samtidig blitt lansert som e-bok, en strategi Ganesa ønsker å fortsette med i framtiden. 
Andre e-bøker på Ganesas liste så langt: romanen Agnes av Peter Stamm, debattboka 
Fredløs AV Elin Brodin), dokumentarboken Kaffe, karamell og vaniljesaus av Hilde Eskild, 
faktaboken Hvis angsten bare kunne trylles bort av Bente Wemundstad og barneboken 
Onkel Jarles himmelske frokoster av Hilde Eskild.  
 
 
Mer informasjon: http://www.ganesa.no/forlag 
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