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Onsdag 17. juni 2009

KVINNE/MANN
Skjønnhet
som synes
Inversion Femme er godt for
huden, håret og neglene og kan
bidra til å stramme opp figuren.

Spar

Fakta

100,-

Veil. 499,-

Mot hetetokter
Chello dempe plager i overgangsalderen, uten å påvirke
kroppens naturlige hormonnivå.
Finnes nå i to varianter.

309 kr

GAVEKO

Sov godt
uten snorking
Zedopor inneholder et
nytt og optimert lipidkompleks. Fukter det
bløte vevet bak i svelget
og demper vibrasjonene.

Verdi
1000
Lever annonsen
i en Life-butikk
og vær med
i trekningen
av totalt
10 gavekort.

189 kr
Frukt & Fiber

Veil. 219,-

269 kr
Veil. 299,-

Tørr i munnen?
Membra7 gjenoppretter fuktigheten i munn og øyne.
Godt for deg som bruker medisiner som kan gi
munntørrhet som bivirkning eller om du oppholder
deg i tørre arbeidsmiljøer.

Epost: ..........................................................................................

Disse
deltar:
● Gunnhild Bakke
● Eva Berge
● Bård Breivik
● Randi Eilertsen
● Jon Gundersen
● Karen Klim
● Morten Myhre
Løberg
● Brita Skybak
● Kari Steihaug
● Kjell Torriset
● Gunnar Torvund
● Terje Uhrn
● Beth Wyller
● Marianne Bratteli
● Axel Ekwall
● Erik Annar
Evensen
● Barbara Czapran
● Utstillingen kureres av utstillingsarkitekt Piotr Zamecznik og Terje
Storli og står i domkirkeruinene fra 22.
august til 18. oktober. Den står deretter i Erkebispegården i Trondheim
fra 14. november til
11. januar.

VINNRT

Veil. 377,-

Navn: ...................................................Mob: ................................

Til utstillingen «Offergaver og kunst» lages
det en katalog med tekster av Gunnar Danbolt professor i kunsthistorie, Anne Eriksen
professor i kulturhistorie, Herleik Baklid førstelektor Høgskolen i Telemark, katolsk prest
Olav Müller, Øivind Lunde for direktør for
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
(NDR), Tor Sæther konservator ved Hedmarksmuseet, Dr. Nina Gockerell, direktør
for Bayerisches Nationalmuseum München,
professor Nils Gilje og Terje Storli.

399 kr

Zedopor

straff

-tips!

Lifes sommer

Inversion

er mengder av god mat og drikke,
treffende replikker og siciliansk
temperament og humør. Det er en
fryd å følge Montalbano gjennom
skeive smug og gater, på jakten
etter morderen. «Matpakketyven»
er ingen ruvende krim som man

går rundt og husker etter endt lesning.
Men den er annerledes, og befriende uhøytidelig i forhold til mesteparten av det som slippes av
krim for tiden.
Den tredje boken om Salvo
Montalbano, er for meg den første.
Jeg kommer til å lese de to foregående. Helt frivillig.
Boken er oversatt av Jon
Rognlien.
INGVAR AMBJØRNSEN

TIBE Drammen

pakkene. Finnes det en sammenheng? Naturligvis gjør det det, siden dette er en kriminalroman, og
ikke virkelighetens verden.
Jeg fristes til å si: En riktig søt
kriminalroman. Et hvilerom i sjangerens moderne voldsunivers. Her

Andrea Camilleri:
«Matpakketyven»
Kriminalroman 265 sider
Kr. 349,Gyldendal

Hjelper mot snorkelyder

sk krim

SOMMERKUPP!
Grilltid og mye
karbohydrater?

Holder magen i gang

÷30%
TAR OPP
TABUER:

Terje Storli er
prosjektleder for
utstillingen
«Offergaver og
kunst», som tar
for seg hvordan
protestantene
forbød offergaver i Norge, en
viktig tradisjon i
resten av verden. Utstillingen
starter i Domkirkeruinene på
Hamar 22. august.
Foto: BØRRE
HAUGSTAD

153
kr
Veil. 219,-

÷20%

Ruis Phase 2 reduserer opptaket
av de raske karbohydratene.
I stedet for å forbrenne karbohydrater forbrenner kroppen
lagret fett.

127
kr
Veil. 159,-

Frukt & Fiber er effektiv og
skånsom ved treg mage.

Tilbudene gjelder 15. juni - 1. august
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