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Her møter vi filosofen Arne Næss i åpen samtale om alt mellom himmel og jord. Ut i fra sitt særpregede
ståsted reflekterer han over emner som angår de aller fleste av oss.
Kjærlighet, frihet, rikdom, forbruk, forelskelse, glede, humor, norske hyttetradisjoner, blendende skjønnhet og
kritisk vitenskap er noen stikkord. Odd Nerdrum, Albert Einstein, Erlend Loe, Spinoza og Gud er noen
personligheter vi møter i denne samlingen.
Netflix-serien Making a Murderer forandret krimlandskapet. Hva med å bytte ut påskekrimmen med
fortellinger fra virkeligheten? Vi har testet gassgriller.
Hvor bra er byggekvaliteten, hvordan blir grillresultatet, og hvordan er de å rengjøre. Se hvilken gassgrill som
ble best i test her. Vi har testet soveposer. Hvor godt holder de varmen, er yttertøyet slitesterkt, og er det god
plass til bevegelse. Se hvilken sovepose som ble best i test her. KOMMENTAR: Faktiske tall viser at
Regjeringen kjøper seg til feilaktig lave utslippstall gjennom subsidier av ladbare hybrider. Platon (427-347
f.Kr.) var den første som utarbeidet et filosofisk system og implikasjonene av dette har dominert i Vesten helt
frem til i dag. Hvor liten er egentlig ei plantecelle, et protein- eller et sukkermolekyl? Hva med bakterier og
enzymer? Alle disse er veldig små, men når ting blir så små er det. En av de viktigste oppgavene til en leder er

å sørge for god stemning og godt miljø på arbeidsplassen. Dette er ikke bare til fordel for de ansatte, men i.
Jeg taler til deg i disse dager fra dypet av ditt hjerte, til din ånd, ved min ånd, og jeg minner deg om ting, jeg
inntar tankelivet ditt. Jeg gir deg nye ideer. En mann som kjenner prisen på alt, men ikke verdien av noe.
(Oscar Wildes definisjon av en kyniker) Det vil koste betydelige beløp å begrense utslippene av. Det er mye
forvirring omkring hvor mye sau og villrein som drepes av rovdyr hvert år i Norge. Statistikken over
erstatningssaker sier nemlig ikke noe sikkert om hvor.

