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OMTALER
Smakebiter på noe
av det vi har funnet
på nettet og noen
av de mange
e-poster som er
kommet til forlaget
eller til forfatteren.
Dette er verdt å
lese, ortografien
til tross!

Jeg hatet bøker
før jeg leste De Fire og Han Som Gjør Galt Verre: Begynnelsen
Fra Dagbladets nettmøte, fredag 8. august 06:

”Og så må jeg bare si at jeg hatet bøker før jeg begynte på “Begynnelsen”
i et skoleprosjekt, nå leser jeg mye mer :)”! Innsendt av:Torbjørn

En fantasytrilogi uten sidestykke
I den tusen år gamle boken ”Nedtegnelser om De Fire og Han som Gjør Galt
Verre og Generelt andre ting som kan redde oss fra verdens Undergang og
Lignende tragedier,” kan magikerne i Ankh Mapur lese deler av profetien om

De Fire. Bare ergerlig at det meste av tempelbiblioteket gikk i luften, slik at
magikerne ikke vet hva De Fire (og Han Som Gjør Galt Verre) skal gjøre for å
vinne Krigen Som Ender Alle kriger. Men noe må snart gjøres ellers risikerer
de at jorden går opp i flammer når forseglingen av Mørkets palass svekkes
nok til at Mørkets hersker, Lord Kor, slipper gjennom.
I Pelsheim, en liten på Vestlandet, er de profeterte heltene funnet, og
Himmeltempelet sender ut sine dromer med reisesirkler for å hente De Fire,
som må hjelpe til i kampen mot Lord Kor enten de vil eller ei. Hutte,
Bambo, Pepper og Salt er på vei til stranden og planlegger en sommer med
mye festing og damesjekking. Livet er enkelt.
Tenk at det går an å ta så feil!
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“De Fire og Han Som Gjør Galt Verre
er en av de morsomste bøkene jeg noen gang har lest! Jeg
har aldri opplevd å hyle av latter på grunn av en bok
før, inntil jeg leste denne. Jeg formelig lå og hikstet
etter luft, og aldri har pendling med tog vært så morsomt. Det er også første bok som har ført til spontanopplesninger for mine kolleger, venner og kjente.
Jeg venter utålmodig på neste bok og er utrolig glad
dette er en triologi!”
Vibeke, e-post 02.11.05

Hei! Har lest ” De fire og han som gjør alt verre” både
”Begynnelsen” og ”Fortsettelsen” og har bare en ting å
si. Uttrolig fascinerende og morsomme bøker og jeg kan
nesten ikke vente med å lese ”Slutten”. Skyndt dere å
trykke den og send den til meg!
Marianne Kongshaug, e-post 23.02.05

Hei! Takk for at dere har gitt ut de rasende festlige
bøkene om De Fire osv.
Det var deilig å lese en norsk forfatter som tydelig
koser seg skikkelig med å skrive; jeg får litt den samme
følelsen som når jeg leser Harry Potter, både i blandingen av useriøst og tragisk og i forfatterens engasjement
som skinner gjennom i teksten. Sing er tøff, Hai Tekk er
bare helt fantastisk, og Line Soltvedt rocker.
Hilsen Stine Marie Haugen - Lakki Straik forever

Hei, Jeg er en veldig stor fan av De Fire og Han Som Gjør Galt Verre
bøkene. De to er en de morsomste og mest spennende bøkene jeg har lest.
Nå kan jeg nesten ikke vente mer på tre’eren. I “Fortsettelsen” står det
at antatt utgivelsesdato var i slutten av september 2005. Men det har
den har ikke kommet. Når kommer den?
Anette Brevik, e-post 17.11.05
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De Fire og Han Som Gjør Galt Verre
av Hans Fredrik Follestad.

http://forum.gaiaforum.com/viewtopic.php?p=97666#97666&sid=1601a7faa5f
e6ccb2c2e6b70045359c0

Har noen lest den?
For de som ikke har lest den så er det en utrolig morsom bok som
anbefales på det sterkeste. Faktisk kanskje en av de morsomste bøkene
jeg har lest! ( bak “The Ultimate Hitchikers Guiide to the Galaxy” )
Ja, denne boken vil jeg sterkt anbefale. Den er skikkelig festelig å lese.
Forfatteren har litt av en fantasi! Skal lese Fortsettelsen snart. Gleder meg
Rutter

bare tittelen sier jo sitt om fyrens fantasi, da....
Må nesten lese den, ja! Takker for tipset! Svartemarja
Det er jo flere bøker til og med!
Hvorfor i all verden har jeg ikke hørt om de før?
Masse kjempebra anmeldelser, jo! Jaja da har jeg noe å glede meg til!
Utrolig bra bøker!!! Har begynnelsen og fortsettelsen, gleder meg til
slutten kommer!

Litteratur på sitt artigste,
passer for folk fra 12 - 190 år.

De Fire og Han Som Gjør Galt Verre
Noen som har lest denne serien? Har kommet ut to bøker (Begynnelsen
og Fortsettelsen). Norsk litteratur på sitt artigste!!! Trodde jeg skulle
le meg i hjel i sommer da jeg begynte å lese serien, hadde fått dem
anbefalt av en kompis, men drøyde altfor lenge før jeg leste dem...
Serien ser kanskje ut som om den er laget for barn utenpå (har funnet
den i barneavdelingen på mange bokhandler), men når man leser boka
så faller tanken ifra. Passer for de fra rundt 12 og oppover. Tror den er
like artig selv om du er 190. Nettet 15. 11.05

De fire... brosjyre

25-08-06

14:09

Side 6

Den har alt jeg ønsker av en bok, magikere, krigere, humor og ikke
minst en god historie fortalt sinnsykt bra. Denne er definitivt en av de
beste bøkene jeg noen gang har lest.
En avansert fantasy-roman som fanger deg fra første stund. Du blir
hekta. Nettet 13.12.05
Hei, Først vil jeg bare si at De fire og han som gjør galt
verre er en av de beste bøkene jeg har lest!!! Både begynnelsen og fortsettelsen! Gleder meg veldig til Slutten!
De har mye som ingen andre bøker har. For det første er
de noe av det eneste i senere tid som er skrevet av
god fantasy i Norge. Utenom Bing/Bringsvær. Så vidt jeg
vet. Jeg er ingen ekspert. Men hvis det er noe jeg ikke
har hørt om så vil jeg gjerne vite det. Da må det leses!
Dessuten har de fine karakterer som du tror på. De er
levende. Og de er ikke typiske heltefigurer. Det gjør bøkene
originale! Det er så mange ekstremer og morsomme personer.
Særlig liker jeg Timid Loh Thum. Han har bra humor og jeg
ler ofte av han selv om jeg ikke tror at han mener og være
morsom. Og Salt er jo søt.. Hutte har helt rett: Salt er
den som har mest greie på Natalie,e-post 23.08.05

Stoooooor fan

Jeg har gått å ventet på den siste delen (slutten): av de fire, og
han som gjør galt verre helt siden september 2005. Når kommer
den? jeg viiiirkelig venter, hilsen en stooooooooooooor fan av
den boka!! Karianne Skrullerud, e-post 25.03.06
Hei,
jeg er kjempefan av De fire og han som gjør galt verre.
Jeg lurer bare på når slutten kommer? Tenkte den ville
komme i august\september, men har ikke lest noen plasser
om når den kommer ut. Håper at dere kan gi meg et svar på
dette.
Hilsen Gøril Skjølberg!! 29.08.05

De fire... brosjyre

25-08-06

14:09

Side 7

Heyzann!
Jeg bare digger Begynnelsen og Fortsettelsen, og jeg har lest
dem rundt 10 ganger hver.
Jeg gleder meg vilt til Slutten kommer ut, for de to andre er de
beste bøkene jeg har lest!
De er hysterisk morsomme og spennende, og jeg ler hver gang
jeg leser dem, selv om jeg kan mesteparten av dem utenat.
Derfor lurer jeg på når Slutten kommer ut. Da jeg tidligere i år
spurte bokhandelen om dette, sa de at den skulle komme ut 9
september, men 9 september kom og gikk.
… Så: når kommer den siste boka i yndlingsserien min ut?
Mvh En stor fan, Torunn Bakkerud, e-post 31.10.05
Hei hei mit navn er Olav Børtveit og er ein kjempefan av "De fire
og han som gjør galt verre" av Hans Frederik Follestad , men eg
er så forferdelig spent på hvortid "slutten" kommer ut??? Meg
og noen venner venter og tripper for å sette oss ned med slutten. Kjempehilsen fra Olav
e-post 09.03.06

Bedre enn Harry Potter og Ringenes Herre:

Halo eg heter alexander og går i 10 klasse på sola
ungdom skule. Eg bare lurte på om du kunne si litt om
deg selv. Jeg har lest de fire og han som gjør galt
verre. Både begynnelsen og fortsettelsen og eg synes
att det var dei beste bøkene som er blitt skreve siden
tidenes morgen.

Du hadde søren fortjent nobels litteratur pris.

Men etter å ha lest De Fire Og Han Som Gjør Galt
Verre: Fortsettelsen (leste den på 3 dager, satt oppe
hele natten.) Så tenkte eg jo att boken passet perfekt
til ett prosjekt som jeg skal ha. Det første jeg måtte
skrive på arket var en grundig presentasjon av
forfatteren. Ok tenkte eg og satte meg på pcen og
begjynte og renske internett for info. MEN, nå etter
en uke med intens leting er det eneste jeg kunne få
tak i var e-mail adressen din. Så nå sitter jeg hær og
skriver denne e-mailen og håper på ett svar. Det
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eneste jeg lurer på er når du er født, litt om din din
oppvekst, hvorfor du ble forfatter o.l . Men en ting
er sikkert bedre bøker enn det du har skreve skal du
lete langt etter.
Jeg lurte også på om du har skrevet andre bøker. Hvis
du har skal jeg rane bokhandelen om jeg må for å få
tak i dei. Jeg trodde aldri jeg skulle finne bøker som
var bedre enn Harry Potter og Ringenes Herre. De fire
og han som gjør galt verre overgår jo ringenes herre
og harry potter tilsammen. Håper på ett svar før
vinterferien (hvis ikke, sliter jeg). Håper den siste
boken kommer snart og att det kommer flere bøker fra en
mester forfatter fra deg.
Alexander, 10 A, Sola ungd.skole, e-post 08.02.06

Hei, Hans Frederik!
Jeg har nå lest to av bøkene i den fantastiske triologien
din (Begynnelsen & Fortsettelsen) Jeg må si at, herre,
dette er den mest spennende og kreative fortellingen jeg
noen gang har lest!
Nivået ligger over Harry Potter og Ringenes Herre i følge
meg. Endelig en Norsk forfatter som virkelig kan skrive
under Fantasy sjangeren - Jeg klarer bare ikke å legge
bort boken. Helt tipp topp lesestoff! Måten du fletter
alle hendelsene inn i hverandre på er - ved åndene imponerende ;)
Har likt alt så langt. Med untak av at Moog dør selvsagt :(
Også lurer jeg også på en ting, har du en illusjon av
Tuuralihn?
Hilsen,Torbjørn Grimstad, e-post 29.06.06

PS. Du MÅ lage en “Begynnelsen etter Slutten”, hehe.. Har
ikke fått nok ;)
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Fullkomne bøker

Kjære Kolibri forlag.
Dere har vært utrolig smarte når dere sa ja til å utgi denne boka. Selv leser
jeg masse, men aldri før har en bok fått meg til å rive meg i håret (og det er
sikkert flere som gjør det når de leser om Jesper). Aldri før har en bok fått
meg til å le så det rister (særlig når jeg er på skolen) eller nesten begynne å
gråte! Jeg kan nesten ikke skjønne at det går an å skrive en så fullkommen bok,
denne bør Hans Fredrik være stolt av.. Og dessuten, det er jo en fornøyelse å
lese når man ser at forfatteren virkelig liker å skrive! Gleder meg til “Slutten”
kommer.
Hilsen Ingeborg Gulla. E-post 21.05.06

Noko av det beste norsk litteratur har klart å
prestere for oss ungdom gjennom tidene:
http://bastille.no-ip.org/avis/index.php?id=54

Bokanmeldelse
Namn på bok: De fire og han som gjør galt verre.
Namn forfattar: Hans Frederik Follestad
Språkform: Bokmål Sidetal:479
Sjanger: Ungdomsroman, Fantasy

Då eg først starta å lese denne boka, var det så vidt eg ikkje la ho frå
meg og starta å lese ei anna. Men etter nokre sider, etter å ha lest om
alle dei rare namna, og dei fantasifulle karakterane, var det nesten
umogleg å leggje ho frå seg. Historia er om kameratane Bambo, Hutte,
Salt, og Pepper som ikkje gjer anna enn å feste og ha det gøy. Men ein
dag blir dei, saman med hatobjekt Jesper, oppsøkt av munkar, som seier
at dei er reinkarnasjonen av fire trollmenn og ein idiot som døydde for
2000 år sidan. Dei blir kalla av munkane de fire (Bambo, Hutte, Salt og
Pepper), og han som gjør galt verre (Jesper), og dei får i oppdrag å
redde verda frå mørkets fyrste, som er over 9000 år gammal. Derifrå
går ferda til Nepal, der dei på reisa møter hindringar av alle slag. Nokre
dømer er ei “triggerhappy” nabokone og hennar alkoholiserte mann,
Mørkets fire disiplar, høner i rustningar som kan nå supersonisk fart, og
ein homifil politikonstabel, ved namn Molling. Boka går over tida frå
munkane hentar de fire, til avsluttinga i eit månetempel langt oppe i
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fjella. I løpet av dette skjer alt frå heftige kampar mellom godt og ondt,
til Skilpadda Jesper som konstant prøver å sjekke opp damer.

Mi meining om denne boka er at ho er noko av det beste norsk litteratur
har klart å prestere for oss ungdom gjennom tidene. Ho er humoristisk
og det er ikkje mykje klisjear i ho. Ein blanding av god fantasi, og god
skrivekunst, gjer at dette er ei perfekt bok for ungdom og unge vaksne.
Terningskastet mitt er vurdert ut frå om dette er ei god bok i følgje av
den sjangeren ho er skriven i, om ho interesserar lesaren, og om ho er
godt skriven. Eg meinar at boka scorar på alle punkta og har derfor
bestemt å gi boka terningkast 6.
Espen Fosse, 28 Jan 2005

Terningkast 6

http://www.bt.no/kultur/litteratur/barnas/article315328
Publisert: 02. des. 2004, 17:58
Fire venner fra en liten by i Norge blir oppsøkt av magikere og blir fortalt at de er de
fire utvalgte. De har utrolige, magiske krefter og skal sloss mot den mørke siden, Lord
Kor og hans menn. På hans side står det meste av ekle skapninger, usynlige vesener
for ikke å nevne mørkemenn med stridshøner. De får opplæring i å bruke magien sin
men blir avbrutt av fiendens framskritt. Vennene er ikke alltid like lystne på og sloss
mot mørket noe som byr på mange applikasjoner. Til tider virker det bedre å nyte
respekten fra de velformede tjenestepikene i tempelet, uten større hell. De fire blir
også jaktet på av et mentalt sykt ektepar fra hjembyen som etter hvert allierer seg med
en styrtrik tysker som har de fleste kontakter en trenger. Ekteparet blir igjen jaktet på
av noen politikonstabler. Byer blir jevnet med jorden og en hær av leiesoldater blir
også med. En riktig mølje.
Karakterene i boken er briljante, her har vi alt fra dumsnille elger til snobbete skillpadder, senile oppfinnere, colombianere i pirattaxi og alkoholiserte våpensamlere. De
får deg til å glemme både konferansetimer og lekser, en ny verden åpenbarer seg i det
boken blir åpnet. Forfatteren har en fantasi som en femåring kunne missunt han for.
Han skriver og ting som er totalt absurd og som vi samtidig kjenner oss igjen i. Boken
er spekket med blodige mord og slåsskamper, men det er skrevet på en måte som gjør
at boken passer for de fleste. En ungdomsbok er det jo, men det er ingen ting i veien
for at både bestefar og lillebror kan lese den. Fullt på høyde med Harry Potter, det er
en spesiell bok, en engasjerende bok. Uten tvil en fantasybok uten om det vanlige. Her
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er det høyteknologi og jagerfly, men at magikernes menn fortsatt bruker sverd virker
allikevel logisk. Samtidsfantasy ville vært et passende ord for å beskrive boken.
Her er det ikke tvil, terningkast 6. Skrevet av Bjørn Snorre Andersen

En gullgruve av en bok:
“Hei Hr. Follestad!
Jeg kom tilfeldigvis over “De Fire og Han som Gjør
Galt Verre - Begynnelsen” en dag jeg var i bokhandelen
for å kjøpe meg noe lesestoff. Jeg er ikke av den
typen som i huget sitter i timesvis og leser, såkalt
lesehest, men var som sagt der for å finne noe for å
ta livet av et ti-minutt eller to hver kveld før jeg
fant drømmeland. Siden jeg er en ivrig fan av J.R.R.
Tolkiens bøker (Ringenes Herre er faktisk den eneste
boken jeg til nå har lest over 50 sider i strekk uten
å gå lei) og eventyrsjangeren generelt, gikk jeg
selvfølgelig rett til denne reolen i butikken. Her
fant jeg en liten pocketbok som sto litt malplassert
mellom alle de store, kjente, innbunnede verkene til
Tolkien, C.J. Lewis og alle de andre sedvanlige
forfatterne i tilsvarende reoler på andre
bokhandler. Denne pocketen fanget blikket mitt med
engang og jeg fisket frem et verk av Hans Fredrik
Follestad. Aldri hørt om før tenkte jeg.
Men dog, med en utålmodig kjæreste som hadde for lengst
avsluttet sin handel av fargesprakende gavepapir, tok jeg
med meg denne litt merkelige boken med et bilde av en
panda, en vaskebjørn, en elg, en ilder og en skilpadde på
forsiden og betalte den i kassen.
Vel hjemme, ble pocketen klarlagt på soverommet til å
anvendes de 10 minuttene (max 20) som den var kjøpt for. Da
kvelden omsider kom og jeg hadde krøpet under dynen, fant
hun frem sin bok og jeg tok frem “De fire” fra nattbordet.
Jeg må innrømme at jeg begynte å lese med en viss skepsis,
om hva i all verden dette var. Ut fra referatet på baksiden skulle denne boken faktisk omhandle både magi og
jagerfly(!)
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Jeg ble presentert for en hel rekke vittige personer i
begynnelsen av boken, og den som fikk meg til å trekke
mest på smilebåndet, var enearvingen av Turtle wax-formuen, Jesper Stchadig.
Da jeg etter hvert kom lengre og lengre ut i boken,
fant jeg ut at dette måtte være en gullgruve av en bok
jeg hadde kommet over, ved en tilfeldighet vel og merke.
Dette var enda på et tidspunkt jeg ikke hadde oppdaget at
det faktisk var en trilogi og at jeg hadde nok en gang ved
en tilfeldighet slått kloa i bok nr.1 i trilogien. Du kan
tro jeg ble ekstatisk da jeg fant ut at det var flere bøker,
for mine 10 max 20 minutter hadde ofte blitt 30 og 40 de
sene kveldene før skole dagen etterpå. Jeg hadde funnet
noe jeg virkelig likte av litteratur, og det er ikke ofte!
Etter å ha kommet ca. halvveis i den første boka, var jeg
nedom den samme bokhandelen for å kjøpe en bok til min
kjære far i farsdagsgave. Av ren nysgjerrighet, måtte jeg
bort til den samme reolen som jeg for en ukes tid siden
hadde sett den litt malplaserte pocketboken stå for seg
selv. Og til min store forundring så sto det nå en ny pocket
på samme plass. Jeg trakk raskt ut den lille boken og
studerte den nøye. Joda, det var en Follestad ja, og ikke
en hvilken som helst en, det var nr.2 i trilogien av De
fire, det var nesten litt magisk.
Så nå sitter jeg her og skriver denne mailen i de sene
nattetimer, til deg o’store forfatter. Jeg har blitt
forvist til sofaen og stua i anledning av at jeg ville
lese ut den 2. boka i trilogien av De Fire, som var
omtrent 150 sider. Noe som i følge min kjære samboer, som
forøvrig ikke kan sove med lyset på, ikke kom på tale,
hun skulle sove! Og jeg må bare si jeg er overveldet av
hvor fantastisk morsom og underholdene en bok av dette
slaget kan være! Slike bøker kommer kun en gang hvert 5
år eller noe der omkring for meg, og når det da er en
trilogi, så er det overveldende.
Som nevnt lengre opp, så har jeg ikke siden Ringens Herre
lest mer enn 50 sider i gangen uten å gå lei, så det er
med gode følelser jeg konstaterer at jeg nå i kveld har
lest 150 sider i strekk, og selv om jeg ligger på sofaen,
så var det verdt det!
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Det eneste jeg har å utsette så langt, er at Dromleder
Moog ble (dog ærefult) drept i slaget i hulene utenfor
Ankh Java, han hadde virkelig fortjent å leve videre.
Ellers vil jeg si at jeg gleder meg virkelig til å ta
fatt på den 3. boka nå etter hvert, men har enda ikke
turt å gått tilbake til bokhandelen. Står den 3.boka der,
oppi reolen på samme plass som de to tidligere, da vet
jeg nok ikke hvor jeg skal gjøre av meg.
En stor takk til deg Hans Fredrik for en storslagen
litteraturperle av en trilogi! Gleder meg som en liten
unge på julaften til å lese mer av deg i fremtiden!
Du får ha lykke til videre med “forfattingen.”
Hvis du har tid til å skrive et par ord tilbake, så er
det hjertligst velkomment!
Mvh.
Egil Valle

Boka har gått som en farsott på ungdomstrinnet
Follestad, Hans Fredrik: De Fire og Han Som Gjør Galt Verre.
Fortsettelsen
http://www.bokanmeldelse.com/8279170111

De fire; ilderen Bambo Fohrtwo, pandaen HutteMegTu, vaskebjørnen
Pepper Biff, elgen Salt Efhan og Han som gjør galt verre; skilpadden
Jesper Schtadig ble i første bind hentet fra Pelsheim til Nepal av nepalesiske dromer. En profeti hadde forutsagt at disse fem kunne redde verden fra de mørke krefter. De overlevde viderverdighetene i forrige bind,
og ligger nå i hardtrening for å lede kampen mot de mørke krefter. Det
er imidlertid vanskelig for våre venner å holde fokus, når de er omgitt
av en mengde vakre tjenestejenter! Ting er ikke som de skal være i
Himmeltempelet i Nepal. De fire reiser sammen med dromer og magikere til Soltempelet i Venezuela for å ordne opp. På forundrelig vis
greier de å glemme igjen Bambo Fohrtwo, etter en velfortjent hvil i de
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Østerriske Alper. I Venezuela går krigen mellom det gode og det onde
sin gang, mens Bambos skjebne forblir uavklart...jeg venter spent på
bind tre! Like hysterisk morsom som forrige bind, og jeg lurer på om
volden er noe mindre detaljert beskrevet. I fjor siterte jeg vaskeseddelen,
og sa at den nok egnet seg for de over 16 år. Her skal det vise seg at vi
har tatt grundig feil. Boka har gått som en farsott på ungdomstrinnet, og
er presentert i årets Aksjon Les!

Tidenes fantasyroman

http://www.bokanmeldelse.com/8279170111
De Fire og Han Som Gjør Galt Verre av Hans Frederik Follestad

For en tittel…. Og for en bok! 479 sider fylt av humor, galskap og vold. Og
dette er bare ”Begynnelsen” – som bokas undertittel antyder. De fire, det er:
Ilderen Bambo Fohrtwo, pandabjørnen Hutte Meg Tu, vaskebjørnen Pepper
Bihf og elgen Salte Ehfan. De lever et stille og rimelig sløvt liv i den mellomstore norske byen Pelsheim der party, damer og biler er det viktigste på dagsordenen. Han Som Gjør Galt Verre er skilpadden Jesper Schtadig – rik arving
av Turtle-Wax formuen som tror han er verdens største kvinnebedårer.
Langt fra Pelsheim og Norge skjer det skumle ting i Nepal. Den onde Lord Kor
rører på seg igjen og sender ut sine nesten like onde disipler. De skal først og
fremst kidnappe eller drepe De Fire, som er de utvalgte – de som skal redde
verden. Magikere, dromledere, månemunker og andre underlige personer står
på de godes side i kampen. Jesper Schtadig er også viktig for maktbalansen,
men Han Som Gjør Galt Verre gjør galt verre – og fortsetter med det.
Hørt det før? Sikkert – men ikke i en sånn crazy setting. Bok nr. 2,
”Fortsettelsen”, har kommet.
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de fire og han som gjør galt verre (Karakter 5 av 5) WWWWW
» vilde
I denne boken har Hans Fredrik Follestad skrevet noe som etter min
mening må være tidenes fantasy roman. Beretningen foregår i nåtiden, i
Pelsheim, hvor fire kamerater blir trukket ut av hverdagens behagelige
sus og dus, for å redde verden. skapelsen er avhengige av dem, og de
må straks begi seg i vei til nepal, og for å fullføre kaoset, blir skillpadden Jesper dratt inn. Nå har kameratene dårlig tid for den onde Lord
Kor kan sende disiplene sine ut på jorden hvert øyeblikk. pandaen Hutte
Meg Tu har dessuten tirret på seg en legefrue og hennes alkoholiserte
mann, som der igjen har tirret på seg pelsheims politikorps. Det hele er
naturligvis viklet sammen i et herlig sammensurium.

Hysterisk Morsom

(Karakter 5 av 5)

http://www.bokanmeldelse.com/8279170111

WWWWW

» Tomas
Jeg ble rett og slett glad for at en nordmann kunne skrive dette så bra :)
Meget morsom til tider, men også veldig spennende og underholdende.
Anbefales for alle som liker fantasy. Hvis du likte Ringenes Herre vil
denne her garantert bli en slager...!
Norges svar på Terry Pratchett
Dette er en virkelig morsom bok. Den handler om fire venner (og en
ikke fullt så god venn som bare gjør ting verre) som blir oppsøkt av
munker og fortalt at de må redde verden fra den onde lord Kor. De må
kjempe mot kappekledde dverger, høner i rustning, og onde trollmenn. I
tillegg dukker det opp en homofil politimann, en alkoholisert lege og
hans kone, som har en fascinasjon for våpen, en kriminell tysker og en
sjakkelskende russer, som alle skaper flere problemer. Dette er en bok
full av absurditeter og latterlige hendelser.
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Til tider synes jeg det ble litt for mye av det gode, noe som trekker litt
ned, men i sin helhet er dette en skikkelig latterbombe. Denne boken
passer til alle som liker skikkelig humor. Gleder meg til å se hva
Follestad finner på i fortsettelsen. (Poeng: 5 av 6)
Nostrilhead

20-07-2005, 14:48

noen som har lest di bøkene?
hysterisk morsomme!

http://g.msn.com/8HMBENNO/2749??PS=47575
noen som har lest di bøkene?
hysterisk morsomme!
Hans Fredrik Follestad som har skrevet di, den første boka heter (logisk nok)
"Begynnelsen" og neste bok "fortsettelsen".
ANBEFALES å lese!!!
kjæresten, som aldri kunne drømme om å lese ei bok mer en én gang,
leser den nå høyt for meg, for andre gang!!:heia:
Liker du harry potter og ringenes herre og sånne bøker liker du denne også!

Hans Fredrik Follestad.

If you do read Norwegian, and if you like fantasy books, may I suggest that
you read “De Fire og Han Som Gjør Galt Verre”?

He is a Norwegian writer who has only published one book, but that
must be like the funniest book ever written. In english it would probably be called something like “The Four, and He Who Makes Matters
Worse” I don’t know if it has been translated, but if you ever see it, you
should definetly read it. It’ll be worth it, trust me
I suppose this entry won’t be interesting for those of you who do not
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speak Norwegian - at least not until someone decides to translate the
book I’m going to talk about into English...Unfortunately, that doesn’t
happen too often, it seems. But it should happen this time, because the
book was just great. If you do read Norwegian, and if you like fantasy
books, may I suggest that you read “De Fire og Han Som Gjør Galt
Verre”?
I’m not going to re-tell the whole book here, but I have to say that it’s
an interesting type of fantasy book. There are several reasons for that,
including these two facts:
- The book is set in modern times, but it still has magic, swordfighting,
heroes and villains as the most important part, just like any good fantasy
book should have.
- The heroes aren’t like other fantasy book heroes. (Hint: “Furries” will
love the book :))
There is also another great thing about this book - the fact that the
author is already working on book 2! When I had finished the book last
night, I had to sit still for a while and “re-adjust” to reality - something
which happens to me if I get too absorbed in books I’m reading.
However, it happens only with the best books, so the last time it happened
was when I finished reading Philip Pullman’s “The Amber Spyglass”.
I have read two absolutely INSANE good books:
“De fire og han som gjør galt verre: Begynnelsen” (The
Four and The One Who Make Things Worse: The Beginning.
“De fire og han som gjør galt verre: Fortsettelsen”
(The Four and The One Who Make Things Worse: The
Sequel).
I read 500 pages non-stop and I usually don’t like books.
Too bad you can’t read em cuz they’re only in

norwegian, bwahaha! Twisted Evil, nettet i juli 2005.
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Forfatteren Hans Frederik Follestad skriver nå på Slutten av
denne trilogien, og gleder seg å motta dansk utgave av
De Fire... Begynnelsen, som utkommer i slutten av august 2006
på Bazar forlag i København. Rettighetene er også solgt til
Sverige og Finland.

De Fire og Han Som Gjør Galt Verre:
Begynnelsen og Fortsettelsen finnes i pocketutgaver
og utgis på Kolibri Forlag, www.kolibriforlag.no
Bøkene distribueres over Sentraldistribusjonen og
kan kjøpes i bokhandelen eller på nettet.
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