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Barnebokforfatter ute med ny bok:

Kaisa spør og får svar
Bare innrøm det, sist
som først; også du har
vel lurt veldig på hva
kattene egentlig
driver med, sånn
natta lang.
KENNETH STRØMSVÅG
ks@finnmarken.no

KJØLLEFJORD: Nå er fasiten
klar, samlet mellom to stive
permer, av læreren Hanne A.
Øien.
– Det er gøy å se at den er ute i
markedet nå. Og da får både du
og alle andre endelig svar på
hva katten gjør om natten.

Hemmelighetsfull
Ordene er signert Hanne (41)
fra Kjøllefjord i Lebesby.
For ikke mange dagene sine
kunne hun endelig se, kjenne,
føle og ta på sin andre barnebok. Boka om katten Mette,
som har et svært så travelt liv
mens de fleste av oss tobeinte
lader batteriene.
– Så, hva gjør egentlig katten
om natten?
– Vet du, det må du nesten
lese boken for å finne ut av,
humrer en hemmelighetsfull
Øien, som tidligere har gitt ut
barneboka Det store multebærmysteriet. Den kom ut i 2008.
– Boka om Mette har vært
klar en stund, men det tar jo
gjerne noe tid å finne det rette
forlaget. Vi endte på Publica
bok, og er godt fornøyd med
det, sier Hanne A. Øien.

Zlatina-tegninger
Barneboka har hun laget i tospann med illustratøren Zlatina
R. Petkova. Hun er fra Bulgaria,
men har nå etablert seg i Kjøllefjord, der hun stadig er å iaktta i
det kreative hjørnet via sitt eget
galleri.
– Jeg ble kjent med Zlatina før
hun flyttet hit, og da hun gjorde
det syntes jeg det var fint å kunne engasjere nettopp henne til
å lage tegninger til den nye
boka, forteller Hanne.

Nysgjerrige
I boka Hva gjør katten om natten får leseren stifte bekjent-

KATTEVASKTRIO: Bokhandler Gøril Søndrol (høyre) inviterte forfatter Hanne A. Øien og illustratør Zlatina R. Petkova til en real kattevask forrige lørdag. Der ble det også servert kattemuffins, men de var ikke laget av disse pelsete nøstene.
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skap med den nysgjerrige Kaisa.
– Hun er like nysgjerrig som
datteren min på snart sju, som
også heter Kaisa. Spørsmålet
som ligger til grunn for historien, og avsløringene, er selvsagt
undringen rundt hva katten
egentlig driver med på nattetid,
siden den ligger og sover hele
dagen.

har etablert en fin vane med å
invitere til bokbad. Denne gang
ble det kattevask, som seg bør
og hør – med en katt i sentrum.
– Det ble en veldig artig dag,
der det var bra med barn og
voksne, som fikk høre om boka
og hvordan den ble til, og så ble
det selvsagt stor stas med tegning for de små, og kattemuffins for små og store.

Kattevask

Fin for barna

Forrige lørdag var det stor lanseringsfest for den nye barneboka. Festen ble begått innenfor dørene til Nordkyn bok &
papir. Innehaver Gøril Søndrol

Øien tror boka kan slå an hos de
yngste leserne.
– Den er lettlest, med store
bokstaver og masse tegninger.
En fin bok å øve seg på å lese.

KATTEDAME: Gøril Søndrol skled rett inn i rollen som en vaskeekte kattedame, under det utradisjonelle bokbadet.

Solgte 500

OMSLAGET: Slik ser omslaget
til Hanne A. Øiens nye barnebok
ut.

SIGNERTE VILLIG VEKK: Hanne og Zlatina var ikke leie å be
da noen av de frammøtte begjærte deres signeringer.

Forfatter Hanne A. Øien er
spent på hvordan den nye
boka blir tatt imot.
– Den forrige jeg laget, Det store
multebærmysteriet, solgte ut hele
opplaget på 500. Det hadde vært
gøy om den nye også selger ut hele
opplaget, sier Øien, som ikke
regner med å kunne leve av
forfatterskapet. Ikke i den
nærmeste framtid, i alle fall.
– Her i landet er det få som alene
kan leve av å skrive. Jeg får nok
fortsette med å jobbe som lærer.
Det er fint det også, sier Øien, som
selv liker best krim og spenning.

LEKTE MED FARGESTIFTER: Ungene som møtte opp på
barnebokpresentasjonen ble sysselsatt med å tegne.

