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DEN BESTE
ÅRSTIDA

HØSTENS FORFATTERE

Bøker kan leses hele året, men den norske bokhøsten har noe helt spesielt ved seg.
Det begynner med forlagenes pressekonferanser i midten av august, fortsetter med
hagefestene og debutantslippet, før de virkelige store navnene entrer lanserings
lokalene. Og over alt myldrer det av bokinteresserte på bokslipp og festivaler, og
praten går om hvem som blir de store bestselgerne denne høsten, hvem som
overrasker, og hvilke perler som kanskje har en sjanse til å nå mange lesere.
Vi har brukt våren og store deler av
sommeren på å få ferdig høstbøkene
våre, og det kribler i forleggerfingre før
det virkelig braker løs og jobben også
blir fritid og det går i bøker hele høsten
og førvinteren. I Tigerforlaget har vi
doblet antall høstutgivelser siden i fjor.
Da debuterte vi som forlag med Yngve
Kveines roman, Marius strikkebok og
boka om den norske kaffesjela. I år har
vi seks titler, og vi er like stolte av hver
eneste en av dem!
Vi har som første forlag i Norge (og
verden) fått fri tilgang til Dale Garns
arkiver, noe som har resultert i en fantastisk fin vintage strikkebok med 63
oppskrifter på jumpers, kjoler, topper
og kofter til voksne og barn. I tillegg
finner du interessante historier, masse
lystig inspirasjon og et vell av morsomme
detaljer, samt alle OL- og VM-gensere
gjennom tidene.
En annen bok som vil få mye oppmerksomhet, er Terje Sporsem og David
Batras Den som fiser i heisen må dø!
Her har de to komikerne samlet de
artigste og mest absurde lapper som er
hengt opp i det offentlige rom i Norge,
og skrevet sine egne tekster til disse.
De svenske bøkene har solgt i 400.000
eksemplarer og blitt en stor bestselger i
nabolandet.
Så satser vi selvfølgelig på debutantene. Plan Norges generalsekretær Kjell
Erik Ullmann Øie har skrevet en gripende

slektsroman fra Trondheim, mens Stig
Mass Andersen, aka Bipolar Superstar,
har skrevet en fortelling som formidler
mentale utfordringer i hverdagen.
Til slutt er vi stolte over å ha fått
tv-stjerna David Duchovny med på
laget, kjent fra serier som X-files og
Californication. Han er nå aktuell med
romanen Hellig ku. I oktober kommer
det også en oversattbok dere bør se
opp for; Hemmeligheter fra et
levd liv er en historisk
kvinneroman fra
krigens dager i
London. Historien
om de to søstrene Emmy og
Julia som
forsvinner fra
hverandre, er så
altoppslukende at
vi bare kan be dere
innstendig om å lese
de første ti sidene, og
se om boka fenger dere like
mye som den gjorde med oss.
Som dere sikkert skjønner, så er
bokhøsten vår årstid. La oss lese og
formidle bøker i bøtter og spann
sammen!
Tiger Garté – forlagssjef og redaktør
Marius Hjeldnes – forlagsredaktør
Roger Pihl – forlagsredaktør
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«KUNSTEN Å ELSKE ET BARN» KJELL ERIK ULLMANN ØIE

KUNSTEN Å E LSKE ET BARN
Sebastian Erbe Meyer er en ung mann fra
Trondheim, bosatt i Barcelona. Han ruser
seg, stjeler og selger sex.
Da faren dør reiser han hjem til Trondheim for å delta i begravelsen.
Vel hjemme i fødebyen blir han tatt på fersk gjerning av mormoren
da han bryter seg inn for å stjele på sykehjemmet hun bor på.
I løpet av natten forteller de hverandre om livene sine. Samtalen
avdekker familiens historie, og begge forstår etter hvert hvordan
valg tatt i én generasjon har påvirket senere generasjoner.
De ser hvordan valgene de har tatt i eget liv har skapt en
illusjon av kontroll som har hatt store konsekvenser for dem selv
og de rundt dem. Sentral i fortellingen er en fasjonabel steinvilla
på Singsaker i Trondheim.

Kjære leser,
Velkommen inn i min verden – en verden jeg har skapt av ord.
Kunsten å elske et barn sin ytre ramme er møtet mellom en mormor
og hennes voksne barnebarn. I løpet av en sommernatt i Trondheim,
forteller de hverandre om livene sine. Mye faller på plass når de
begge gir slipp på kontrollen, og familiefasaden sprekker langsomt.
Livet består av valg, og Anna og hennes barnebarn Sebastian konfronteres med valg de har tatt, og konsekvensene det har fått for
dem selv og de rundt dem. «Vi tar våre valg, Sebastian, og alle valg
får konsekvenser. De feigeste valgene er dem vi ikke tar, når vi later
som vi ikke velger, og lar skjebnen og tiden velge for oss.» Ordene er
Anna Erbe sine, og er en del av hennes selverkjennelse den natten.
Kunsten å elske et barn viser deg en families mørkeste hemmeligheter, den handler om svik, fasade og behovet for kontroll.

Utkommer: 24.08.2015

Det har vært en spennende bok å skrive. Handlingen finner sted
i Trondheim, Barcelona og Pattaya. Spennende byer der mennesker
lever sine liv på ulike måter. Jeg håper møtet med Sebastian,
hans mormor Anna og resten av menneskene i livet hans, vil
berøre deg, gjøre deg trist, kanskje rystet, men også glad.
Takk for at du leser min første roman!
Vennlig hilsen,
Kjell Erik Ullmann Øie

KUNSTEN Å ELSKE ET BARN
Kjell Erik Ullmann Øie
ISBN 978-82-833800-3-3
Pris: 349,–
331 sider
Utkommer 24.08.2015

KJELL ERIK ULLMANN ØIE (f. 1960) har vært
statssekretær i flere departementer, og er nå
generalsekretær i Plan Norge. Kunsten å elske
et barn er hans debutroman.

BIPOLAR SUPERSTAR BIPOLAR SUPERSTAR

BIPOLAR S UPERSTAR
Dette er den styggvakre historien om Oliver og hans liv med
bipolar lidelse. Oliver tror han er en superstjerne; en musikkartist
for de store arenaene.
Vi møter ham for første gang da han legges i håndjern av politiet
på Telenor Arena, hvor han forbereder seg til kveldens konsert
med bandet sitt AlligatorX.
Hendelsen resulterer i innleggelse på psykiatrisk avdeling,
men alt er ikke bare negativt. Her møter Oliver Elin, og romanen
tar form av en kjærlighetshistorie med vage grenser mellom
virkelighet og mani, sinne og redsel, glede og sorg. Men mest
av alt handler romanen om viktigheten av å slippe andre
mennesker innpå oss og stå skulder til skulder.

Kjære leser,
«Annerledes» er et stikkord som passer godt til boka mi.
Bipolar Superstar handler om hvor viktig noe kan bli når
du er i ferd med å miste fotfestet. Hovedpersonen Oliver
skriver ord som bråker så høyt at alt annet blir stengt ute.
Men det er ikke alltid det hjelper.

Utkommer: 31.08.2015

Oliver finner også redning andre steder, og det er her Elin
kommer inn i bildet og at romanen tar form av en kjærlighets
historie. Elin er medpasient på Lovisenberg psykiatriske
sykehus, og Oliver er totalt uforberedt på hvor intens en
forelskelse, og tilknytningen til en på mange måter fremmed
person, kan bli. For på et tidspunkt er Elin det eneste han har.
Selv om situasjonen til Oliver ofte kan virke håpløs, både
for ham selv og leseren, viser romanen gjennom humor
hvordan usikkerhet kan avvæpnes ved bruk av humor.
Og i Olivers tilfelle ofte drøy humor. Jeg håper romanen
kan gi et mer utfyllende innblikk i hvordan det kan være
å oppleve mani og depresjon, samtidig som jeg vil at
historien i seg selv skal gripe og underholde. Dét er det
bare du som leser som kan avgjøre om jeg har klart.
Jeg ønsker deg i hvert fall en riktig god leseopplevelse!
Vennlig hilsen,
Stig Mass Andersen

BIPOLAR SUPERSTAR
Bipolar Superstar
Roman
ISBN 978-82-833800-5-7
Pris: 349,–
281 sider
Utkommer 31.08.2015

Bipolar Superstar er STIG MASS
ANDERSENS (1981) livsprosjekt.
Han holder foredrag og forteller
om sin historie med bipolar lidelse.
Gjennom Bipolar Superstar ønsker
Stig å gi større trygghet i møtet
med det mentale i hverdagen.
Dette er hans debutroman.

HELLIG KU! DAVID DUCHOVNY

HELLIG KU!
Elsie Bovary er en temmelig fornøyd ku som
bor på en temmelig grei bondegård. Helt til
hun en natt sniker seg ut av inn-hegningen
og trasker ned til våningshuset. Gjennom
vinduet oppdager hun at bonden ser på en
dokumentarfilm om et slakteri. Livet til
Elsie blir øyeblikkelig snudd på hodet.

HELLIG KU
David Duchovny
Feelgood roman
Oversatt til norsk av
Thomas Ingebrigtsen Lem
og Ørjan N. Karlsson
ISBN 978-82-833800-7-1
Pris: 299,–
219 sider
Utkommer 17.08.2015

Løsningen blir å rømme. Hun får med seg
den gretne grisen Shalom, som nettopp har
konvertert til jøde, og Kalle, en beleven kalkun
som ikke kan fly, men kan styre mobiltelefonen
til gjengen med nebbet. Med stjålne pass og

Utkommer: 17.08.2015

dårlige forkledninger legger de i vei på et
fantastisk eventyr, blant annet for å mekle fred
i Midtøsten.
Som Elsie Bovary selv sier: – Vi er alle én.
Vi er alle hellige kyr. Møø!

Den rene og skjære
absurditeten i denne
berg-og- dalbanen av
en bok vil få deg til å bryte
ut i latter mer enn én gang.

Hellig ku er en sprø historie, en
kombinasjon av allegori, fabel og
eventyr. Den er sjarmerende,
underholdende og munter.
Hør David Duchovny
lese og snakke om boka

The Washington Times

The Huffington Post

Hellig ku gjør det alle gode
dyreromaner gjør: Den får oss
til å tenke på vårt forhold til alle
de andre skapningene vi deler
jordkloden med.
The Guardian

youtu.be/ojRPec0tOYI?list=PLiA5wEKnBj0JKda7YmrDy2KW9tSAN9W_t

DAVID DUCHOVNY (f. 1960) er verdensberømt
fra tv-seriene X-files og Californication.
Hans første roman Hellig ku har fått massiv
omtale og gode anmeldelser i USA.

HEMMELIGHETER FRA ET LEVD LIV SUSAN MEISSNER

HEMMELIGHETER FRA
ET LEVD
LIV

PÅ AMAZONS
TOPP 100-LISTE
OVER NYE,
HISTORISKE
ROMANER.

Møt en av USAs heteste forfatternavn når det kommer til gripende,
historiske romaner. Susan Meissners
roman om to søstre i London under
andre verdenskrig, har fått bortimot
topp score på Amazon.

Utkommer: 19.10.2015

NÅTID: Studenten Kendra Van Zant er på vei
til landsbygda i England for å intervjue den
aldrende kunstneren Isabel McFarland. Hun
treffer McFarland idet hun er klar for å avsløre
hemmeligheter om andre verdenskrig,
Blitz-angrepene på London, og bakgrunnen
til sin egen familie. Det McFarland forteller
tegner et bilde av London og familien som gir
Kendra en ny forståelse av livet og konsekvensene av valgene man tar.

1940-TALLET: Søstrene Emmy og Julia
Downtree bor med den enslige moren sin i
hjertet av London idet krigen bryter ut. Den
femtenårige Emmy har et konfliktfylt forhold
til moren. Hun tar seg av søsteren og har en
drøm om å designe og sy brudekjoler. Hun
får en deltidsjobb i London i en bryllupsbutikk, men plutselig må alle barn evakueres fra
byen og de to søstrene blir skilt fra hverandre. Emmy bestemmer seg for to ting: Hun
må finne igjen søsteren, og hun vil forfølge
drømmen sin om å sy kjolene hun har tegnet.

– Meissners
prosa er utsøkt,
og hun er en
fantastisk god
forteller.
Publishers Weekly om
Secrets of a charmed life

HEMMELIGHETER FRA ET LEVD LIV
Susan Meissner
Roman
Oversatt til norsk av Roskva Koritzinsky
ISBN 978-82-833800-0-2
Pris: 299,–
388 sider
Utkommer: 19.10.2015

DEN SOM FISER I HEISEN MÅ DØ!

DEN SOM
FISER I
HEISEN
MÅ DØ!
Komikerne Terje Sporsem og David
Batra har samlet de morsomste,
sinteste og mest vanvittige lappene
som er skrevet og hengt opp i det
offentlige rom i Norge.

TERJE SPORSEM & DAVID BATRA

Til vanlig er vi blyge og beskjedne,
men når det kommer til anonyme
lapper og beskjeder er det lite
som kan stoppe oss. Boken bygger
på de svenske bøkene til Batra,
som til nå har solgt i 400.000
eksemplarer i nabolandet.
Den som fiser i heisen må dø! er
den norske versjonen som Terje
Sporsem og David Batra har utviklet
i fellesskap. Du har trolig selv hatt
lyst til å skrive minst én av disse
lappene. Kanskje har du allerede
gjort det?

Utkommer: 12.10.2015

Terje og David legger også ut på en liten standup-turne med boka,
og på disse stedene kan du møte dem i løpet av høsten:
17. okt.
6. nov.
7. nov.
12. nov.
13. nov.
14. nov.

kl 20.00 –
kl 19.00 –
kl 19.00 –
kl 19.00 –
kl 19.00 –
kl 20.00 –

Fiksdal, Bygdaheim
Kabelvåg, Arbeideren
Leknes, U.L Ørnen
Drammen teater
Fredrikstad, Blå grotte
Moss, Parkteateret

DEN SOM FISER I HEISEN MÅ DØ!
Terje Sporsem og David Batra
Humor
ISBN 978-82-833800-2-6
Pris: 199,–
128 sider
Utkommer:
12.10.2015

POETENS HJERTE BEATE A. STOKMO

DALE GARN
For første gang blir Dale Garns arkiv
tilgjengelig for norske strikkere!
Dale Garn har skrevet norsk strikkehistorie helt siden 1879,
og for første gang åpner Dale nå sine arkiver for almenheten.
Forfatteren og strikkefantasten Siri Sparboe har fått fritt leide
til å gå på skattejakt, og kan i denne boken presentere ekte
vintage oppskrifter som utløser frydefull hjertebank. De er
valgt for å spre glede og inspirasjon, og er illustrert med de
originale bildene. I tillegg kan du lese morsomme fakta fra
norsk strikkehistorie generelt, og naturligvis om Dale Garn
spesielt. Boken er en perfekt gave til den som er full av skap
erlyst eller deg som kjenner at det kribler forventningsfullt i
fingrene ved synet av et garnnøste.

Utkommer: 05.10.2015
SIRI SPARBOE har vært innholds
leverandør til inspirasjonsmagasiner
i mer enn 20 år, og jobber til daglig
jobber med kommunikasjon.
Strikking og hekling er en lidenskap
hun har bragt med seg fra barndommen og boken med historien om
Dale Garn er først i rekken av flere.

DALE GARN STRIKKEBOK
Siri Sparboe
ISBN: 978-82-833800-9-5
Pris: 349,224 sider
Utkommer 05.10.2015

TIDLIGERE UTGITT

TIDLIGERE UTGITT SKJØNNLITTERATUR
En tankevekkende
generasjonsroman
som beskriver det
glade 80- og 90-tallet,
med Jokke og
Valentinerne som
musikalsk bakteppe.

SKJØNNLITTERATUR

LYDEN AV ASFALT
Yngve Kveine
INNBUNDET:
ISBN 978-82-999641-0-4
Pris 349,–
312 sider
POCKET:
ISBN 978-82-833801-0-1
Pris 149,–

BEATE ANETTE STOKMO (f. 1978)
er kriminolog og frilansjournalist.
Poetens hjerte er hennes
debutroman.

POETENS HJERTE
Beate A. Stokmo
ISBN: 978-82-999641-4-2
Pris 349,–
400 sider

En sommerdag møter den unge Mikael en gammel fysikk
professor i fjæra. Fra det lille stedet i Nord-Norge tar den
aldrende professoren med gutten på en reise ut i universet,
og prøver å forklare hvordan hele verden henger sammen.
Vi blir med på en oppdagelse i vitenskapen, verdens
bilder, gamle myter og religiøse fortellinger på jakt etter
hva virkelighet er. Hvilke svar fikk Poeten i sin søken etter
det samme tusen år tidligere? Og hva er egentlig forbind
elsen mellom Mikael og professoren?

– Poetens hjerte er som
en fysikkens Sofies verden.
Dette må være den mest
tankevekkende boka jeg
har lest.
Litteraturkonsulent Hege Juliane Odd

SNØ FRA BRASIL
Adriana Lisboa
ISBN 978-82-999641-5-9
Pris 299,–
220 sider

Etter at Vanja mister moren sin i
en alder av tretten år, legger den
brasilianske jenta ut på en reise
for å lære mer om familien sin.
Fra den brennende varme sola i
Rio de Janeiro drar hun den lange
veien til Colorado i USA, hvor hun
har hørt at morens første ektemann
Fernando bor. Han er den eneste
forbindelsen hun har for å finne
sin biologiske far, og med hjelp fra
Fernando forsøker Vanja å lete opp
en mann ingen av dem kjenner.
Snø fra Brasil er en gripende
fortelling om hva familie er og
hvordan vi skaper oss et hjem.

– Hennes historie
er full av varme
og kjærlighet.
The Independent

ADRIANA LISBOA (f. 1970 i
Rio de Janeiro) har skrevet
seks romaner, i tillegg til poesi,
novel-ler og bøker for barn.
Hun har blitt kåret til en av Brasils ti
største forfattere gjennom tidene, og
har mottatt utmerkelser som José
Saramago Prize of Literature og
Brazilian National Library Fellowship.

NÅ
OGSÅ
UTE I
POCKET!

– Det virker nesten magisk det forfatteren
gjør her, ordene er blitt til bilder og vi
tror at slik har det vært.
Harald Nilsen, Lillehammer byavis

– Debutanten Yngve Kveine har skrevet
en god og tankevekkende og fremfor
alt realistisk oppvekstroman fra
Oslo på 80- og 90-tallet.
Jon Åge Fiskum, Trønder-avisa

– Morsom. Rå. Rørende.
Ingvar Ambjørnsen

YNGVE KVEINE (f. 1978)
er kommunikasjonsdirektør
ved BI. Lyden av asfalt er
hans første roman.

MARIUS INSPIRASJON
Denne boka er en hyllest til alle strikkeglade kvinner og menn
i Norge som holder det norske håndstrikket i hevd. Mange
har bidratt til at denne boka er blitt en stor dokumentasjon
av hvilken betydning håndstrikkede gensere generelt, og
Marius-mønsteret spesielt, har innen norsk tekstiltradisjon.

SAKPROSA

SAMLET
OPPLAG
12.500
BØKER!

MARIUS INSPIRASJON
Vigdis Yran Dale
ISBN: 978-82-999641-1-1
Pris: 349,–
304 sider

Marius inspirasjon er en av
de mest omfattende strikke
bøkene i Norge noen gang.
Den presenterer flere hundre
inspirasjonsbilder fra håndstrikkere i hele landet, og
ulike måter å bruke blant

Vi blir med på hennes reise
fra mønsteret ble designet,
til det ble allemannseie og
landets mest strikkede
mønster. Boken forteller
også historien om flere andre
kjente mønstre beslektet

annet Marius-mønsteret på.
Her er uvanlige fargekombinasjoner og bruksområder,
sammen med over 60 spen
nende strikkeoppskrifter.
Vi møter Marius-mønsterets
mor, mannekengen og flyvertinnen Unn Søiland, som
designet flere av mønstrene
for SandnesGarn på 50-tallet.

med Marius, som Setesdal,
Slalåm, Cortina, Snøkrystall
og Fana, og inneholder utfyllende historikk om disse
norske klassikerne. Finn frem
pinner og garn og sett i gang,
eller bare la deg glede og
inspirere av flere hundre
bilder av herlige, norske
strikketøy!

En av de mest omfattende strikkebøkene i Norge noen gang, og en
hyllest til alle håndstrikkere!
Boken er ført i pennen av
datteren til Unn Søiland,
VIGDIS YRAN DALE.
Vigdis forvalter i dag rettighetene til Marius-mønsteret.

MARIUS HERREGENSER MED
RUNDT BÆRESTYKKE
STØRRELSE: (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
PLAGGETS MÅL:
Overvidde: (93) 100 (107) 115 (122) 129 (136) cm
Hel lengde: (68) 69 (70) 70 (71) 72 (73) cm
Ermelengde: 55 cm, eller ønsket lengde
GARN: Sandnes Alpakka (100 % ren alpakka,
50 gram = ca 110 meter)
GARNALTERNATIV:
Peer Gynt, Smart, Duo, Mandarin Medi, Merinoull
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk løpelengde
GARNMENGDE:
Gråmelert 1042: (450) 500 (550) 600 (650) 700 (750) gram
Natur 1012: (50) 100 (100) 100 (100) 100 (150) gram
Svart 1099: 50 gram alle str
VEILEDENDE PINNER:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
STRIKKEFASTHET:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm
Nydelig strikket klassisk rundsalet kofte,
med sort bunn, hvite border og bondeblå
halsbord, fra Cathrine Andrews

May Linda Ims har strikket stor og liten utgave av
rundsalet Marius i omvendte farger i grå, hvit og sort.

51

MARIUS MELLOMSTOR HUND
HUNDEMÅL;
Brystvidde; ca 48 cm. Rygglengde; ca 35 cm.
PINNER;
3 og 3.5, med Smart Superwash fra
Sandnes Garn.
STRIKKEFASTHET; 22 m pr 10 cm.
GARNMENGDE; Bunnfarge 100 gr, Vrangbord/hals 50 gr Mønsterfarge 50 gr

NB; Alle mål er tatt fra vrangbord. Start
ovenifra hals med vrbord:
Legg opp 64 m på settp 3 med halsfargen.
Strikk vrbord 2 r og 2 vr i 8 cm.
Skift til pinner 3.5 og glattstrikk, øk jevnt fordelt til 84 m.
Strikk videre etter mønsterdiagram, og øk til
108 m etter ca 4 -4,5 cm.
Etter 5-6 cm økes det til 117 m. Kan justeres
litt for hundens størrelse, men husk alltid
mønsterrapporten på 18 cm.
Ved 6-7 cm deles arbeidet i bryststykke og
ryggstykke, slik at 17 masker er foran, 4 masker felles av for ermehull på hver side, og
resterende blir på rygg. Her kan man justere
litt med maskeantall, ettersom hvor stort stykket foran mellom bena bør være på hunden.
Husk å midtstille mønsteret før du plasserer ermehullene. Man kan velge om man vi

«Hundene Embla og LadyGaga poserer med sine fine Mariusgensere strikket av
Liv Karin Ertsås, som her beskriver hvordan hun strikker denne genseren:

strikke bryststykket og ryggstykket hver for
seg,- frem og tilbake,- eller om man vil strikke
rundt. Hvis man strikker rundt, feller man
av for ermehuller, og legger ut tilsvarende 2-3
masker på neste runde som strikkes vrangt.
(Ved montering syr man langs kantene med
maskin og klipper opp ermehullene.) Strikk til
emhullene er ca 12-15 cm, alt etter hvor langt
du har strikket forbrystet (fram til deling) ,
eller hvor kraftig hunden er.
Når arb måler ca 26 cm fra vrangbord, (eller ta
mål fram til tissen om det er gutt), så settes
du de midterste 21 maskene av på en pinne.
Resten strikkes videre ferdig frem og tilbake,
samtidig med at det felles som følger; 2 m - 3
ganger i begynnelsen av hver pinne, 1 m - 10
ganger, 2 m - 3 ganger og 3 m - 1 gang. Arb måler nå ca 38 cm fra vrangbord. Sett de gjenværende m på liten rundp 3, strikk i tillegg opp m
rundt avfellingskanten du nettop har fellet på
hver side, slik at det totalt blir ca 108 m. Strikk
vrbord 2r og 2vr, i 3 cm, fell løst av.
BEN: Strikk opp ca 64 m på 3 rundt den ene
åpningen til ben. Strikk vrbord i 3 cm, fell av
en maske i annenhvert vrangfelt, strikk 3 cm,
fell sammen to masker i de resterende vrangfeltene, strikk 3 cm og fell av en maske i annenhver rettfelt, fortsett å strikk 3 cm, og fell
sammen maskene i de rettfeltene, slik at du
nå strikker en rett/en vrang. Fortsett til passe
lengde ca 11-12 cm. Fell av.
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Lysblå og hvit med sort traktor og
halsborder fra Elwira Moscinska

Anita Pettersen har strikket flotte
Fusjon-Marius gensere. – med
Sykkel, Gravemaskin og Traktormotov - i kule farger.
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TIDLIGERE UTGITT SAKPROSA
Lukten av kaffe. Finnes det noe bedre?
Enten du drikker kaffe eller ikke, så har du et forhold
til denne drikken. Den norske kaffesjela – fra svartkopp til cortado tar for seg alt vi nordmenn forbinder med kaffe.
Her finner du masse bilder, informasjon, inspirasjon,
oppskrifter, historier og fortellinger om mennesker
med spesielle kaffetradisjoner. Du møter Herman
Friele, får bli med på cupping hos verdensmester
Tim Wendelboe og stifter bekjentskap med en
dame som spår i kaffegrut. Og får vite litt om
Einar Gerhardsen kaffevaner. Les om jordmor
kaffe, morgenkaffe, bålkaffe, gruff og kaffebarer.
Boka byr på en novelle av Mikkjel Fønhus
som ikke har stått på trykk siden 1916. Forordet
er skrevet av Anne B. Ragde, og Odd Børretzen
og Ragnar Hovland har også tekster med.
Den norske kaffesjela er ført i pennen av Egon
Holstad, journalist og kaffeelsker i Tromsø.

– En bok som
fortjener en
sekser.
Saltenposten
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– Egon Holstad
er ujålete. Sånn
er også boken
blitt; upretensiøs
og kul.
Marie E. Andresen
Telemarksavisa

EGON HOLSTAD (f.1971)
jobber som journalist og
kommentator i avisa
Nordlys, og har også gitt
ut flere bøker.

Alt du trenger å vite
om vårt forhold til kaffe!
Oppskrifter, bryggetips
og bidrag fra profilerte
kaffeelskere!
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