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BOKA VINNER
ALLTID!
Hei igjen, kjære bokhandler. Høsten var nok like travel for dere som
den var for oss, og nå bretter vi opp ermene og gjør oss klare til en
ny bokvår og et nytt innholdsrikt bokår.

I fjor fikk vi en knakende god start med
tre utgivelser. Både Lyden av asfalt og
Den norske kaffesjela fikk terningkast 6
i norske aviser, noe vi tar som et tegn
på at vi er på riktig vei. Marius inspirasjon ble i likhet med de to andre
bøkene trykket i nytt opplag, og det
diskuteres nå en amerikansk over
settelse. Vi er svært godt fornøyd med
hvordan dere tok imot oss, bestilte
bøkene våre og fikk dem solgt til
fornøyde kunder. Uten dere kunne
vi bare lagt inn årene!
I år blir det oppimot ti utgivelser til
sammen. Vårbøkene finner du i denne
katalogen, og vi er stolte over å gi ut en
ny norsk debutant med stort potensial,
Beate A. Stokmo. En annen forfatter
som er i ferd med å etablere seg for
et stort publikum, er spenningsforfatter
Rikard Spets, som i anmeldelser har
blitt sammenlignet med Alistair
MacLean, Frederick Forsyth og Jan
Guillou. Adriana Lisboa utgis for første
gang på norsk, en forfatter som har
blitt kåret til en av Brasils fire største
nålevende.

Vi har sikret oss rettighetene til å utgi
X-files- og Californication-stjerna David
Duchovny. Hans satiriske bok Holy cow
er allerede en bestselger i USA, og
kommer på norsk til høsten. Det gjør
også humorprosjektet til Terje Sporsem
og David Batra, et konsept med fire
bøker som i Sverige har solgt over
400.000 eksemplarer allerede!
Tigerforlaget fortsetter med skrå
freste papirlegg på romanene, og gjør
det vi kan for at våre bøker skal skille
seg ut på vakreste og mest leservennlige måte. Vi gleder oss veldig,
og lover å holde engasjementet vårt
oppe og jobbe videre for at papirboka
skal fortsette å stå sterkt, så den
trekker kunder til bokhandlene. 		
Vi ønsker dere den aller beste
bokvåren, og håper vi kan fortsette
det gode samarbeidet med dere.
Lenge leve boka!
Tiger Garté – forlagssjef og redaktør
Marius Hjeldnes – forlagsredaktør
Roger Pihl – forlagsredaktør
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Terje Sporsem

SNØ FRA BRASIL ADRIANA LISBOA

I Snø fra Brasil møter vi
den tretten år gamle
brasilianske jenta Vanja.
Hun har mistet moren sin
til sykdom, og bestemmer
seg for å legge ut på en
reise for å lære mer om
familien sin.

Utkommer: 23.03.2015

SNØ FRA
BRASIL
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 bio
logiske far, og med hjelp fra Fernando
forsøker Vanja å lete opp en mann ingen
av dem kjenner.
Sammenvevd med Vanjas fortelling er
Fernandos hemmelige fortid i gerilja
bevegelsen i Amazonas’ skoger. Romanen
gir oss et innblikk i Brasils historie, kultur

og mennesker, men mest av alt er Snø fra
Brasil en gripende fortelling om hva familie
er, og hvordan vi skaper oss et hjem. Som
Vanja selv sier: «Ville jeg ha gjort ting
annerledes, om det var opp til meg – om jeg
hadde hatt et valg, om jeg hadde vært i
besittelse av en kortstokk med ulike liv og
kunne ha valgt ett framfor et annet? Jeg ville
ha forandret på én detalj, bare én, i slutten
av scenen som utspilte seg for over to tiår
siden.»

ADRIANA LISBOA (f. 1970 i
Rio de Janeiro) har skrevet
seks romaner, i tillegg til
poesi, noveller 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.
Lisboa holder også en
doktorgrad i litteratur.

Se dokumentar om
Adriana Lisboa

player.vimeo.com/
video/35041369

FØRSTE
UTGIVELSE
I NORGE!

SNØ FRA BRASIL
Adriana Lisboa
ISBN 978-82-999641-5-9
Pris 299,–
220 sider
Utkommer 23.03.2015

«HENNES HISTORIE ER FULL AV
VARME OG KJÆRLIGHET.»
The Independent

«EN LEVENDE OG HÅPEFULL HISTORIE.»
The Guardian

POETENS HJERTE BEATE A. STOKMO

POETENS HJE
– En undringsbok om
vitenskap og virkelighet.
Romanen starter en sommerdag på et lite sted i Nord-Norge.
Hovedpersonen Mikael går rundt i fjæra på en av sine mange
utforskende turer. Men denne dagen møter han en aldrende
fysikkprofessor som tar kontakt med ham, og som raskt skjønner
guttens fasinasjon for hvordan alt henger sammen.

Utkommer: 20.04.2015

Professoren tar Mikael med på en reise ut i universet. Han prøver å
forklare Mikael hvordan hele verden er bygd opp, og hva som har
skjedd underveis.
Vi blir med på en oppdagelse i vitenskapen, verdensbilder,
gamle myter og religiøse fortellinger på jakt etter hva virkelighet er.
Vi får også et innblikk i hva den noe mystiske skikkelsen Poeten fant
i sin søken etter det samme tusen år tidligere.
Kanskje får vi også et svar på hva forbindelsen er mellom Mikael
og professoren?

«Så fysikeren trenger god fantasi,» mumlet Mikael
i et forsøk på å få tankene over på noe annet.
«Nei, du trenger ikke det for å bli fysiker,» sa mannen
og humret for seg selv. «Men du trenger det for å bli
en god fysiker. Du må kunne kalkulere formler og
regne likninger, men det viktigste redskapet er
evnen til å filosofere. Uten fantasifulle hypoteser
blir det ingen spektakulære oppdagelser.»

ERTE

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

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

POETENS HJERTE
Beate A. Stokmo
ISBN: 978-82-999641-4-2
Pris 349,–
400 sider
Utkommer 20.04.2015

OXIDADO RIKARD SPETS

OXIDADO– Ang
Rikard Spets (1971) kommer opprinnelig fra Trondheim,
men bor nå i Sandefjord. I 2007 sa han han opp jobben
for å skrive spennende historier, og i 2011 debuterte han
med Allahs tårer, en bok som solgte 20.000 eksemplarer.

Utkommer: 11.05.2015

Fire år senere er det duket for hans andre bok, Oxidado,
en frittstående fortsettelse på eventyrene til den
tidligere marinejegeren Angus Storm. Fra første side
blir du kastet ut i en reise i historie, mytologiske gåter,
vitenskap, fanatisme og spenning som kan virke
kaotisk, men som forfatteren vever sammen til et
nærmest utrolig plot:
Den britiske statsministeren blir plassert naken på
en stol utenfor British Museum, med et bombebelte
rundt magen. Angus Storm blir tilkalt for å løse den
kritiske situasjonen.
I 1543 forsvant en spansk ekspedisjon på jakt etter
Eldorado i Amazonas. I en krypt under kommandant
boligen på Munkholmen i Trondheim blir det funnet et
gammelt manuskript som forteller om en by av «gull
og mirakler». Arkeologen Nina Diurnes kastes ut i jakten
på et mysterium som kan snu opp ned på vår forestilling
om skapelsen, Edens have og den store syndfloden.
Et lykkebringende og livsfarlig dop kalt OXI sprer seg
med en eksplosiv kraft fra jungelen i Sør-Amerika, og
Angus Storm blir sendt alene inn i Amazonas for å finne
kilden. Infisert med en dødelig parasitt og med en iskald
morder i hælene flykter han gjennom jungelen.
Angus må advare verden mot en biologisk katastrofe
som vil ramme OL i Rio de Janeiro, og forvandle
menneskeheten til levende døde. Kan Angus
Storm forhindre at en 12.000 år gammel
apokalyptisk historie gjentar seg?
I Amazonas’ dampende jungel
utkjempes et slag som ingen har
råd til å tape …
RIKARD SPETS (f. 1971) bor
i Sandefjord, og er utdannet
innenfor internasjonal markedsføring fra BI. Han debuterte
med bestselgeren Allahs tårer
i 2011.

gus Storm er tilbake!
OM
ALLAHS
TÅRER:
«Spennende og
handlingsmettet
actionthriller av
internasjonalt
format.»
ØRJAN GREIFF JOHNSEN,
ADRESSEAVISEN

«Rikard Spets sikter
høyt – og treffer!»
TOM EGELAND, VG

«Kanondebut
– egnet for
Hollywoodproduksjon.»
ANDERS MEHLUM HASLE,
SANDEFJORDS BLAD

OXIDADO
Rikard Spets
ISBN: 978-82-999641-6-6
Pris 349,–
450 sider
Utkommer 11.05.2015

«Minner både om
Alistair MacLean,
Frederick Forsyth
og Jan Guillou.»
KNUT HOLT,
FÆDRELANDSVENNEN

TIDLIGERE UTGITT

TIDLIGERE
En av de mest omfattende
strikkebøkene i Norge noen
gang, og en hyllest til alle
håndstrikkere!
MARIUS INSPIRASJON
Vigdis Yran Dale
ISBN: 978-82-999641-1-1
Pris: 349,–
304 sider

Utkom høsten 2014

SAMLET
OPPLAG
12.500
BØKER!

UTGITT
Alt du trenger å vite om vårt forhold til kaffe, sammen med bilder,
oppskrifter, bryggetips og tekstbidrag fra profilerte kaffeelskere.

«En bok som fortjener en sekser.»
Saltenposten
DEN NORSKE KAFFESJELA
Egon Holstad
ISBN: 978-82-999641-2-8
Pris: 349,–
232 sider

En tankevekkende
generasjonsroman
som beskriver det
glade 80- og 90-tallet,
med Jokke og
Valentinerne som
musikalsk bakteppe.
LYDEN AV ASFALT
Yngve Kveine
ISBN 978-82-999641-0-4
Pris 349,–
312 sider

«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
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Den unge gutten Mikael lærer
hvordan verden henger
sammen. En undringsbok om
vitenskap og virkelighet.
POETENS HJERTE
Beate A. Stokmo
ISBN: 978-82-999641-4-2
Pris 349,–
400 sider
Utkommer 20.04.2015

Angus Storm er tilbake.
Kan han redde verden fra en
apokalyptisk undergang?
OXIDADO
Rikard Spets
ISBN: 978-82-999641-6-6
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450 sider
Utkommer 11.05.2015
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Vanjas reise fra Brasil til USA
på leting etter faren sin.
En gripende fortelling om
hva familie er, og hvordan vi
skaper oss et hjem.

