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Dårligere idolsalg
LOS ANGELES: Idol-konseptet

i USA lokker fortsatt mange
TV-seere, men Idol-vinnerne selger stadig dårligere,
melder USA Today. Den første
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Færre på kino I USA
vinneren av Idol i USA, Kelly
Clarkson, klarer seg imidlertid fortsatt bra når det gjelder platesalg. Hun slapp nylig sitt andre album «Bre-

akaway» og første uke solgte
den i 250.000 eksemplarer.
Det er rundt 50.000 færre
enn debuten «Thankful».
NTB

NEW YORK: Tilskuertallene sank på
USAs kinoer i 2004, men prisøkning
på billettene sørger for ny omsetningsrekord. Kinobesøket ser i 2004
ut til å bli 2,25prosent lavere enn i

2003, melder det amerikanske
filminstituttet AFI. Men en økning i
billettprisen gir rekordomsetning
på 9,4 milliarder dollar (58 milliarder kroner).
NTB

Smart
turbok
BOK

«Turbok for Molde
og Omegn»
Anmeldt av
Rolf Harald Karlsen
Forfattere: Kai A. Olsen og Bjørnar S.
Pedersen
Utgiver: Turbokforlaget Molde 2004
Innhold: To bøker med hhv. 128 og 56 sider
Pris: 190 kr

Nyskapning. Turbok for Molde og Omegn
er preget av nytenkning og originalitet. Forfatterne har valgt å dele boka i to deler, en stor
planleggingsbok (storboka) til bruk hjemme
og en mindre til å bruke på selve turen (lilleboka). Alle turbeskrivelsene i storboka er
gjengitt i turdelen,- nyskapende fra forfatterne og smart og praktisk for turgåeren.
Boka gir forslag til over 30 varierte turer i
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde og
Vestnes samt Moldemarka og Molde vest.

Kartbilder. Stiene og rutene er tegnet inn
på bilder i begge bøkene. Turbeskrivelse og
kartbilde er satt på samme side. Det gir turgåeren et virkelighetsnært bilde av terrenget og
gjør veivalget lett. Valget med å legge tekst på
bildene virker forstyrrende. Det samme gjelder overlappende bilder.
At oversikts- og detaljkartene i storboka
er utelatt i lilleboka, finner jeg litt merkelig. Med kart hadde den blitt mer bruksvennlig. Fri og bevare meg for å måtte brette ut det uhåndterlige Molde/Frænakartet
(som de refererer til) på et hvilket som helst
sted i vind!
Nyttig informasjon. I planleggingsdelen
er det tatt med kjørebeskrivelse for hver enkelt tur samt hvor man kan parkere. Enkelt
og lurt!
En egen faktablokk til hver tur inneholder nyttig informasjon om turens lengde,
underlaget, total stigning, utsikt og spesielle forhold (for eksempel stup). Det er også
opplyst om turen er luftig eller ikke. Disse
opplysningene er til god hjelp for leseren
både under planleggingen og turen.

Ny turbok: Over 30 turer for vanlige
turgåere i Turbok for Molde og
Omegn.

Varierte turer. Intensjonen har vært å
skrive ei bok for vanlige turgåere. Det har forfatterne langt på vei lyktes med. De fleste turene (karakterisert som «enkle» eller «middels») vil være overkommelig for de fleste. At
man skal kunne gå alle turene med hendene
i lommene, som forfatterne sier, er en mer
enn mild overdrivelse.
Her er også turer som kan være en stor
utfordring for vanlige turgåere. En tur på
Bjørnen eller Lauparen kan nok virke vel
luftig for noen. Forfatterne har for så vidt
gitt en antydning om dette ved å plassere
de to toppene (og fire andre) i kategorien
«Tyngre turer».

Manglende tekst. Manglende teksting
av enkelte oversiktsbilder og nærbilder av
blomster og dyr drar helhetsinntrykket noe
ned. En sitter igjen med spørsmålet om plantene er spesielle for det aktuelle turområdet,
men får ikke noe svar.
Forfatterne har utviklet en teori om hvor
det kan være gunstig å lete etter alternative

Smart løsning: Eksempel på turbeskrivelse, aktuelle veivalg og faktaboks:
tur til Talstadhesten i Fræna.
ruter der stien mangler (stiens matematikk). Jeg savner et sammendrag av dette
kapitlet i lilleboka.

Smart turbok. Kai A. Olsen og Bjørnar S.
Pedersen har laget ei bruksbok fylt av nyttig
informasjon for den vanlige turgåer. Den vil
helt sikkert inspirere mange til å velge nye
turmål.

Oppdelingen i ei planleggingsbok og ei
«ta med på tur»-bok er smart. De har allerede varslet at de har planer om enda ei bok.
Blir det et lignende konsept med to bøker,
bør de ha med kart i turdelen. Formatet på
lilleboka kan med fordel gjøres litt mindre.
Den gikk så vidt ned i lårlomma på min
nikkers, men jeg fikk ikke knappet igjen!

Prinsesse Victoria inspirerte ny film
Da Brooklyn-jenta Anne Hathaway (22) skulle forberede seg
til rollen som ung, moderne
prinsesse, tok hun en nærmere
titt på de europeiske kongehusene og lot seg særlig inspirere
av én person.
LONDON: – Kronprinsesse Victoria

av Sverige. Jeg kjøpte bøker på
svensk, som en venn fikk oversatt
for mig, sier hun.

«Prinsesse på prøve», som kom
for tre år siden, ble en uventet kommersiell suksess. Komedien om en
vanlig amerikansk tenåring som
får vite at hun er tronarving i et europeisk land har spilt inn over 700
millioner kroner i USA alene. Legges video- og DVD-salg til, var det
innlysende at filmen ville få en
oppfølger, «Prinsesse på prøve 2 –
Kongelige forviklinger» med nor-

gespremiere også i Molde 1. juledag.
– Det sto ikke i kontrakten at det
skulle bli en fortsettelse, men det
hørtes ganske moro ut. Det har jo
gått fire år siden vi gjorde eneren,
og for meg var forskjellen som natt
og dag. Da jeg var 17 var jeg usikker og nervøs, jeg var redd for hele
verden og veldig nevrotisk. Nå føler jeg meg roligere, nå vet jeg mer

hva jeg vil, sier Anne Hathaway.
I den nye filmen, som har norgespremiere 2. juledag, vil dronning
Clarisse Renaldi (Julie Andrews)
abdisere. Meningen er at prinsesse
Mia Thermopolis skal bli ny dronning. Dermed er det duket for en
del forviklinger, og da aller helst av
det romantiske slaget. Hathaway
forteller at hun har en 26 år gammel venninne fra Stockholm, bo-

satt i London, som hjalp henne
med forarbeidet til rollen som Mia.
– Hun hjalp meg med å lese noen
bøker om det svenske kongehuset
i alminnelighet og om kronprinsesse Victoria i særdeleshet. Jeg synes det virker som hun forstår
hvem hun er. Det har gjort henne
sterk og til en inspirasjonskilde.
Hun er langt mer moden enn de
fleste av sine jevnaldrende. NTB

