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Tag Grinebogen med som gave, når du skal på sygebesøg, besøge en surmuler eller til fødselsdag. Mangler
du en gave til værtinden eller værten, trænger du selv

til et godt grin? Køb Grinebogen!

Tag med Niels Ravn på en munter rundrejse og oplev
barnlige vitser, mediebøffer, samlermanier, udsøgte
perfiditeter og festlige gravskrifter. Du kan også læse

om forfatterens 5.900.000 $, følge hans jagt på kioskbaskere, mærkelige rekorder og blondinevitser. Det    
hele flamberes og krydres med tankevækkende, festlige og bizarre citater af bl.a. Woody Allen, Zlatan, Grou-

cho Marx, Steffen Brandt og Suzanne Brøgger.

Grinebogen indeholder 50 historier med denne økologiske deklaration: 85% sandhed, 10% fiktion (på jysk:
løgn) og 5% særdeles tvivlsomme oplysninger.

Niels Ravn
er en glad pensionist, der afsluttede sin erhvervskar-
riere som direktør i Nykredit. For Danmarks Radio

har han produceret mere end 125 radio- og TV-udsendelser om erhvervsstof. Ravn har skrevet adskillige
fagbøger og var i 2003 idémanden bag rockmusicalen Be-Bop-A-Lula. Han har skrevet Grinebog 1 og to

børnebøger om den australske kænguru-unge Hop- Hanne, som kommer til Danmark. Sammen med sin bror
har han udgivet bogen ‘Herlige Døre.’
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