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Dette er en fun-fact/quiz-bok basert på det populære TV-showet «Brille», med Harald Eia og Bård Tufte
Johansen. Programmet er et humorbasert panelshow der deltakerne svarer på oppgaver fra vitenskapens
verden, og boka består av alle oppgavene fra seriens fem sesonger samt nye funfacts som ikke har vært med i
programmet. Samtidig vil svarene være mer fyldige og utdypende enn på TV, og boka er rikt illustrert med
bilder, grafer og mye annet.
Den er delt inn i kapitler etter temaer - Samfunn og kultur, Fysikk, Biologi, Psykologi og Zoologi.
Her er kuriosa og kunnskap som vil forvandle et kjedelig middagsselskap til en fest, som enkelt vil holde
samtalen i gang med en medpassasjer på et fly eller med en skravlete taxisjåfør. «Brille»-boka er både en
perfekt dobok og reiselektyre, og en ypperlig quiz-bok for hele familien.
Informasjon om forbundet, lokallag, sykdommen og forskning.
For noen med MS er det ikke noe problem å arbeide eller fullføre en utdannelse. Andre må leve med
endringer i arbeidsevnen. Hei! Hvordan fungerer fibromyalgi-testen? Med triggerpunktene.Hva skal være, er i
så fall reaksjon/utslag med eller på disse punktene? MVh. Hanna Man kan lett bli svimmel av begreper som
genteknologi og DNA. Vi hører stadig om genterapi som kan redde oss fra skumle sykdommer, men vi hører

også at det er lett. Tilstand. En del stoffer kan påvirke hormonbalansen. Det har lenge vært kjent at en del
stoffer kan påvirke hormonbalansen hos mennesker og dyr og gi. Gassnova har fått et krevende og stort
oppdrag av det norske samfunn: http://www.gassnova.no/no/om-gassnova, http://www.gassnova.no/ Gassnova
har fått et krevende. Medikamentell behandling. De senest e årene har medikamentell behandling av nyrekreft
med spredning endret seg drastisk, og det forskes mye på nye medisiner.
Tror jeg har psp. Jeg tror jeg har parkinson pluss.(psp) nevologen sier att jeg kan falle bakover og ha
taleprobemer om jeg ikke har psp.
hva er riktig. Våre kurs- og kompetansetilbud. Modum Bads kurs – og kompetansesenter, Kildehuset, tilbyr
kurs for fagpersoner, men også for deg som søker personlig utvikling. Gjennomsiktighet. I rollen som
sakkyndige har vi en formidlingsoppgave overfor rettsvesenet som igjen har som en av sine oppgaver å være
en sikringsinstans mot.

