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Boka «PADLEPILEGRIM» lanseres
Etter at padlepilegrim Lars Verket ankom Nidaros i slutten av juli har det vært intenst arbeid med å 
lage bok fra turen. Nå er den ferdig, og bak på boka kan vi lese:

«Sommeren 2014 la Lars Verket ut på en 
padlepilegrimsferd fra Tønsberg til Nidaros. 
Han ville bli den første som padlet denne 
strekningen som pilegrim. Slik skulle det ikke 
gå. Heldigvis kan Kystpilegrimsleia benyttes 
på mange forskjellige måter. Padlepilegrimen 
ble kystpilegrim, og endte i Nidaros til slutt.
I denne boka finner du beretningen om turen, 
med pilegrimens oppturer og nedturer. Lars 
Verket tar oss med til historiske og religiøse 
steder, og underveis møter han menneskers 
godhet og gjestfrihet, og ikke minst: naturens 
storhet.
Lars Verket er også landets eneste padlosof, 
og i den siste delen av boka deler han sine 
refleksjoner gjort før, under og etter 
pilegrimsturen. Her finner du blant annet 
tanker om enkelhet, stillhet, takknemlighet og 
undrende tro.
En pilegrimsferd består både av en ytre og en indre reise. I denne boka får du være
med på begge deler. God reise!»

Boken er rikt illustrert med bilder fra turen.

- Å stå her med boken i hånda er nesten enda større enn å komme frem til Nidaros, sier 
padlepilegrim Lars Verket.

I månedene fremover blir det aktiv foredragsvirksomhet og boksalg. Boka kommer ut på eget 
forlag, og Lars Verket har gjort det meste fra unnfangelse av idé til salg av bok. Til å sette boka har 
han brukt Figuru i Kristiansand, og trykkingen har Kai Hansen AS gjort. Boka er trykket på 
svanemerket papir, og arbeidet har foregått i nærmiljøet. Boka er også CO2-kompensert.

- Nå gleder jeg meg til å komme rundt med boka, og er veldig spent på tilbakemeldinger, sier 
pilegrimen. Særlig den siste delen av boka med økofilosofiske betraktninger er annerledes enn 
mine tidligere bøker.

- I den første delen av boka forteller jeg om padlepilegrimsturen. Den ble ikke helt som planlagt, da 
jeg bare brukte kajakk på litt over halve turen. Men, selv om ikke alt går etter planen, så blir det 
ikke nødvendigvis annenrangs, bare annerledes.

Boka kommer fra trykkeriet 19. november, og vil dukke opp i bokhandlerne i ukene fremover mot 
jul. Etterlys den gjerne, eller bestill direkte fra www.padleguiden.no.

Boka koster 399,-

Aviser og tidsskrifter kan få tilsendt anmeldereksemplar.

Kontaktinfo: Lars Verket - lars@verket.no - 911 311 03
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