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Vi våger påstanden: Frode Øverli er Norges aller mest kjente og folkekjære humorist. De som er uenige, kan
bli med utenfor. (Så går vi inn igjen og lar dem stå ute og skamme seg.)
Nå fyller Frodes tegneserie tjue år. Denne boka inneholder enkelt og greit 500 av de beste Pondusstripene.
Valgt ut av Frode selv, av forståsegpåere i redaksjonen og av fansen - som lesertallene jo viser det finnes rundt
en halv million av. Denne boka er et must for dem alle!
Pondus. Pondus er blitt enormt populær i Norge siden Frode Øverli første gang presenterte den sympatiske
figuren i Dagbladet. Nå kan du lese en ny stripe på nett. Tegneserier fra Dagbladet: Pondus, Nemi,
Kellermannen, Rocky, Zofies verden, Fagprat, Lunch, Zelda. Trønder-Avisa er en dagsavis som utgis i
Nord-Trøndelag. Hovedredaksjonen ligger i Steinkjer, men avisa har også kontor i Levanger.
Avisa har abonnenter og lesere. Abonnér på Pondus! Fordi vi vet at du trenger solide doser skamløs humor,
stuttvokste tyskere, damer med tresifret matchvekt, menn med tosifret IQ, tvilsomme. Velkommen til
tegneseriesidene på Start.no. Her får du din daglige dose MUTTS og M, og ikke minst muligheten til å
skreddersy siden helt etter dine egne behov! Siste nytt innen nyheter, sport, fotball, økonomi, kultur, reise,
jobb og mye mer fra Vesterålens største nettavis Rocky, Pondus, Nemi tilgjengelig fra Bergens Tidende.
Abonnement på Pondus Her kan du bestille abonnement på Pondus. Pondus serverer rå humor som en japansk
hovedrett, og handler kort fortalt om øl, fotball, rock. Bestill abonnement til lavest pris på blader fra Egmont
Serieforlaget og Egmont Hjemmet Mortensen AS. Få fine velkomstgaver, du kan også bestille
julegaveabonnement! Klikk.no er ledende på produkttester og praktiske råd innen bolig, motor, mote, mat,
helse, teknologi og foreldre.

