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I august 2009 gikk Håvard Aagesen ut av dørene på Radiumhospitalet.
En knallhard kreftbehandling med stråling og cellegift var over. Testene var gode. Alt tydet på at han var
frisk. Det var en av de beste dagene i hans liv. Men det ble også begynnelsen på en tilværelse han ikke hadde
kunnet forestille seg.
Med en kropp han ikke kjente igjen. Med forventninger han ikke kunne leve opp til. Med smerter og
utmattelse som var vanskelig å sette ord på. En reise inn i et ingenmannsland - inn i den ukjente og udefinerte
sonen mellom sykdom og friskhet.

Ingenmannsland er en fascinerende og åpenhjertig beretning om livet som kreftoverlevende - en rapport fra en
tilværelse stadig flere nordmenn kjenner på kroppen, men som vi likevel nesten aldri snakker om. Full av
humor, men også med stor ærlighet, forteller Håvard Aagesen om sin egen kreftsykdom, og om kampen for å
finne fram til en slags hverdag, en skjør balanse, etter at behandlingen er over. Ingenmannsland setter ord på

sentrale erfaringer som hittil har vært tause: Boka er både en sterk leseropplevelse og et viktig bidrag til
samfunnsdebatten.
Eg slepper deg utan at du velsignar meg. Humlejakt. Hekling til barnerommet den ultimate kokeboken - årets
julegave! Tom Victor Gausdals Kokkelære er en av de mest komplette og anvendelige kokebøkene noensinne
utgitt på norsk. FILM: Dette er krig som porno. «Hacksaw Ridge», et actiondrama fra stillehavsfronten under
2.
verdenskrig som også er Mel Gibsons comeback som regissør. Få lavere strømregning. Sjekk priser på alle
avtaler i markedet. Hvor i landet du bor, har betydning for sammenligningen. Vi trenger et kWt tall for
sammenligningen. Støtt Civita. Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt
forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri. Det er bare 20 fastboende igjen på
Ingøy i Finnmark. Men livsverdiene trives her. Tekst og foto: Per Lars Tonstad Første gang publisert i VI
OVER 60 januar 2014 Smak er mat- og vinsidene til Dagens Næringsliv. Vintester, restaurantanmeldelser,
mat og drikke. Galderstjerna av Asbjørn Rydland. Tørr jeg si, fenomenal? Boken Galderstjerna er en
fantasybok om den sytten år gamle gutten, Eirik. Da han nesten kjører på rev. Tiden står aldri stille. Alt og alle
endrer seg, og plutselig er du på vei inn i noe nytt! Vendepunktet er det punktet da det snur, når forandringen
er uunngåelig. Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport
og kultur.

