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1. «To sekunder før
miraklet» av Agnés Ledig

Boken vant den
franske bokhand-
lerprisen i 2013 og
er oversatt til en
rekke språk. Hand-
ler om alenemoren
Julie som gjennom
jobben som kassa-
dame blir kjent
med Paul som
inviterer henne på
sommerferie i
Bretagne. Passer
for de som liker
Anna Gavalda og Jojo Moyes.
Kommer ut 8. januar på norsk.

2. «Kampen mot
superbitchene» av A.

Audhild Solberg
Over 10 000 barn
stemte frem
denne boken til
årets beste
barnebok i 2014.
Det handler om
Anne Bea som
står opp mot
mobberne og
tør å være seg
selv. Hun er
tolv og et halv
år, en racer i
matte og
humor – og
likevel den nestnest nederste i
bånnligaen i sjuende klasse.

3. «Juice detox! 3 kilo på
7 dager» av Carina Hultin

Dahlmann
Dette er bare
en av en
rekke nye
helse- og
livsstilsbøker
som kom-
mer i janu-
ar. Carina
er blitt en
bestselger-
forfatter
med sine
«Juicy!»,
«Super-
juicy!» og
«Juicy familie!» - og nå
går hun et skritt videre og viser
hvordan du kan kickstarte en sun-
nere hverdag i det nye året.

Boktips!

Vi fikk vår lille, lenge etterlengtede baby. 

Trines ti mest populære
oppskrifter i 2014

Trine vet til enhver tid hvilke oppskrifter som er
mest populære på bloggen. Nå har hun laget sin
10 på topp for 2014 og kan konstatere at fem av
de mest populære rettene faktisk var supper.

– Det var jo litt artig. Jeg har fått tilbakemeldin-
ger fra folk som aldri trodde de kunne lære å lage
suppe fra bunnen, som nå har droppet suppepo-
sene helt, sier Trine.

1. Kanelsnurrer
2. Tomatsuppe
3. Pulled pork
4. Indisk kyllingsuppe 
5. Thaisuppe med kylling
6. Focaccia
7. Verdens beste fiske-
suppe
8. Tacokrydder
9. Granola
10. Blomkålsuppe

MATGLEDE: Trine setter middagen rundt bordet med familien høyt – og hun omtaler ofte storfamilien som mafiaen fordi det
ofte er «vilt kaos» med folk som prater høyt, gestikulerer og masse barn rundt. Her med ektemannen Viggo (til venstre), sønnen
Mathias (6), datteren Anette (29) og barnebarna Marcus (5) og Anine (3). Foto: GRY TRAAEN / CAPPELEN DAMM


