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Nesten er en bok om depresjon og selvmord, men med sitt humoristiske perspektiv har den blitt en hyllest til
livet. "Etter år med depresjoner, mislyktes jeg i å ta mitt eget liv. Da er det ikke måte på hvor deprimert man
blir! Men jeg ble på nytt glad i livet og innså at jeg kanskje ikke var så verst allikevel. Det var håp for meg
også." Nesten forteller om folkesykdommen depresjon og hvordan den kan føre til selvmord. Den er
biografisk, men på ingen måter unik. Dette er en virkelig historie som bryter med myter og fortielse, tabuer og
vantro. Depresjon og selvmord er uhyre kompliserte temaer, men skildres her så menneskevarmt og forståelig
at den kan være til hjelp. Og det er meningen.
Etter nesten 10 år og 20.600 solgte eksemplarer bare i Norge, er det slutt. I Uke 21 stoppes samlebåndet for
godt for første generasjon VW Tiguan. Kalinka-tours AS. Postboks 233, 3791 Kragerø Tlf: (+47) 35 98 99 60
Fax: (+47) 35 98 10 23. post@kalinkatours.no.
Åpningstider: Man.- fred. 08:30-16:00 Ifølge reklamen er denne stekepannen nesten umulig å ødelegge. Her
er vårt testresultat! Historien om Hunsfos starter i 1872, men selskapet Hunsfos Fabrikker ble først stiftet noen
år senere, i 1886.

Boligprisene steg 2,6 prosent i Oslo i januar og er opp over 23 prosent det siste året. Det sa Eiendom Norge.
Nå har markedet passert punktet hvor det er mulig for. Se hvilke filmer som topper kinolistene i Norge.
Oversikt over helgens mest sette og kinotoppen for i år.
Nesten alt om ost og vin. Det er stor forskjell på ulike oster og det finnes knapt en vin som passer til alle. Her
finner du en oversikt over de ulike hovedtypene. I nesten seks år har de vært tause. Nå forteller politifolkene
for første gang om de avgjørende minuttene i den omstridte Utøya-aksjonen. Ikke sett denne før? Bare vent!
Skjeggkre er «storebroren» til sølvkreet og nykommeren på insektsfronten. - Skjeggkre sprer seg verden over
og er noe alle land i. Vi nordmenn elsker å være på terrassen eller plattingen vår om sommeren - selv når det
engang ikke er fint vær. Det kanskje ikke alle elsker like mye.

