9788248921165 Å gå ett skritt av gangen
Det beste rådet du noen gang vil få.
Erling Kagge kan vanskelig tenke seg noe viktigere enn å gå. I denne bokaskriver han med
utgangspunkt i sine egne erfaringer hva det å gå har betydd for ham selv og hva det kan
bety for andre.
Det er en nydelig oppfølger til den internasjonale suksessen "Stillhet i støyens tid. Gleden
ved å stenge verden ute",en bok som vil få deg til å reflektere over rutinene du sitter fast i og
mulighetene som alltid ligger der for oss alle. Dethandler om å være i kontakt med deg selv
og omgivelsene, se nyanser og endringer, hvor selve langsomheten er et poeng i segselv.
«Å gå, å ta et skritt om gangen, handler om å se seg selv, elske jorden og la kroppen reise i
samme temposom sjelen. Beveger du deg for raskt holder du ikke følge med deg selv.»
FRA BOKA
«Kagge har gått meir enndei fleste, og fortel levande om kvifor det å gå gjer livet rikare.»
FÆDRELANDSVENNEN
«Mye bra kommer ut avå gå. Som for eksempel denne lille, utsøkte boken.»
FINANSAVISEN
9788248918721 Stillhet i støyens tid gleden ved å stenge verden ute
Hva er stillhet?
Hvor er den?
Hvorfor er den viktigere enn noen gang?
Tre spørsmål - trettitre forsøk påsvar.
«Å stenge verden ute handler ikke om å snu ryggen til omgivelsene, men det motsatte: å se
verden litttydeligere, holde en retning og forsøke å elske livet.»
- Erling Kagge i boka

9788248904717 Alt jeg ikke lærte på skolen
Hva er best? Ti fugler på taket eller én i hånden? Å hoppe over gjerdet der det er lavest eller
høyest? Hva har Harry Potter,Arne Næss, Paris Hilton og Aristoteles med det å gjøre?
Søker du og Tony Soprano etter det samme som Sokrates? Og hva haret svensk
punkrockband til felles med filosofen Spinoza?
Å være underveis
Det handler om drømmer og eventyr, oppdrift, motgang og motivasjon. Ikke først ogfremst
om å bli til noe, men om hvor viktig det er å være underveis. Og ikke glemme at alle kan
overraske seg selv, ogprestere noe helt spesielt i sitt liv. Det er kanskje ikke så vanskelig
som du tror. Målet er å inspirere leseren til å finnesin pol, uansett hvor den skulle befinne
seg.

9788248916680 Kunsten å samle kunst
Hvordan kjøper du god kunst? Hva skal du se etter? Hvor skal du lete? Hvor mye bør du
betale?
Her får du de allerbeste innsidetipsene for å kjøpe kunst du blir glad i. En av Norges mest
interessante kunstsamlere viser deg vei, fortellerom sine kunstkjøp og viser frem noe av
kunsten han har kjøpt.
Polfarer og forlegger Erling Kagge har bygget opp en avNord-Europas mest personlige og
spennende samlinger av internasjonal samtidskunst. Denne boken er gitt ut i forbindelse
medAstrup Fearnley Museet for Moderne Kunst sin utstilling Love Story, som viser verk fra
Kagges samling.

9788248909989 Under Manhattan en reise til New Yorks indre
Erling Kagge, polfarer og eventyrer, var den første i historien til å nå både Nordpolen,
Sydpolenog Mount Everest. Denne gangen setter han kursen nedover og innover, når han
sammen med urban explorer SteveDuncan legger ut på en ekspedisjon gjennom den mytiske
byen New York - under bakken. De vandrer gjennom kloakk, i t-banerog vanntunneler, fra
Bronx via Manhattan, med Atlanterhavet som mål.
Leseren tas med på en slentrende, essayistisk og utforskende reise som ingen tidligere har
gjort, og som ifølgeNew York Times "avdekket en helt ny måte å forstå byen på". Turen blir
også en reise i egetliv, og en refleksjon over hvor meningene og lykken er å finne.
"Det gir alltid en god følelse, en følelse av frihet, å ha alt jeg trenger på ryggen.Da kan jeg
spise og sove hvor jeg vil, når jeg vil, og ikke være avhengig av andre. Steve og jeg hadde alt
vitrengte for å krysse New York, i hver vår sekk: sovepose, liggeunderlag, lommelykt, en varm jakke, verktøytil å
åpne og merke kumlokk, luftmåler, vadebukse, et lite kokeapparat og en lett kjele."
9788248915065 Barnas beste sangbok + 50 rim og regler
Fra Alf Prøysen til Inger Hagerup, fra Vinje til Egner. Vår sangtradisjon er rik og mangfoldig,
og barnesangene skaper godestunder og fellesfølelse for små og store hver eneste dag. I
denne samlingen har både klassiske og nyere tilskudd til tradisjonenfått sin selvfølgelige
plass. I tillegg inneholder boka et stort utvalg av våre beste rim og regler.

9788248910589 Dikt for gutta
Dikt for gutta er en av Kagge Forlags største
suksesser. Forlaget feirer sitt 15-årsjubileum i
2011 med en nyutgivelseav den populære
klassikeren.
Her er vakre, morsomme, frekke, rørende,
intense og tøffe dikt for menn avalle slag.
Her finner du Saabye Christensens dikt om
"Gutta", Henrik Mestads "Lik meg når jeg er
teit", ogikke minst Olav H. Hauge, William
Shakespeare og Salomos Høysang. Boka
inneholder dessuten flere nye dikt.
Dette er boka en ny generasjon menn må
ha med seg når de går ut.
9788248901488 Den store norske allsangboka allsanger, festsanger, barnesanger,
julesanger
I denne boka finner du alle de mest kjente og kjære sangene vi gjerne synger når vi er samlet i
festlige lag. Sanger som eregnet til store selskaper og til mer uformelle sammenhenger. Her er
også egne kapitler med julesanger og barnesanger. Syngmed til kjente toner som
Blåklokkevikua, Julekveldsvise, Anne Knutsdotter, Herr President, My way, Bamsens
fødselsdag og AmazingGrace med flere. Alle sangene har noter med besifring.

