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9788248911586
Strålekameratene skildrer Haakon Bull-Hansens halsbrekkende ferd gjennom det moderne helsevesenet. Han
kombinerer en personlig og åpen jeg-fortelling med sykejournalens objektive stil.#11 Dette er ikke en historie
om hvordan man overvinner kreften, for alle gjør ikke det.
I stedet tas leseren med på en reise i menneskelig svakhet, hjelpeløshet og forvirring. Men først og fremst er
boken en fortelling om vennskap, humor og livsmot i en felles kamp mot sykdommen.
Følg Strålekameratene på Facebook. OMTALE I MEDIA: Syk humor i Aftenposten.
08.11.11: Aften-puls om humor, kreftfilm og strålekamerater. Mellom himmel og jord "Strålekameratene - en
fortelling om menn og kreft" av Haakon Bull-Hansen - Se omtaler, sitater og terningkast. Kjøp
Strålekameratene.
9788248911586Strålekameratene skildrer Haakon Bull-Hansens halsbrekkende ferd gjennom det moderne
helsevesenet. Han kombinerer en personlig. 2.
juni 2012 Aktuelt 0 kommentarer; Strålekameratene. Tre karer. En sykdom. Et behandlingshelvete. Et

fellesskap. Og til slutt ei bok. Haakon Bull-Hansen er. Vår pris 318,-(portofritt). Om vennskap, humor og
livsmot "Latterbrølet som runget gjennom de bleke korridordørene i sjuende etasje på Radiumhospitalet i
november. Strålekameratene. Historien; Innhold (med utdrag fra boken) I krig for fred. Innhold (med utdrag)
Presse; Bibliografi; Flere prosjekter; BLOGG; POST; Innhold (med. Kagge Forlag er et mellomstort forlag i
Oslo, og vi har en stor drøm om å gi ut bøker av høy kvalitet som folk kan glede seg over – alene og sammen
med andre. Kagge Forlag er et mellomstort forlag i Oslo, og vi har en stor drøm om å gi ut bøker av høy
kvalitet som folk kan glede seg over – alene og sammen med andre. Strålekameratene. Tre karer. En sykdom.
Et behandlingshelvete. Et fellesskap.
Og til slutt ei bok. Haakon Bull-Hansen er journalist og forfatter. Til skogs (Innbundet) av forfatter Haakon
Bull-Hansen. Natur. Pris kr 350 (spar kr 49). Se flere bøker fra Haakon Bull-Hansen.

