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De fleste av dem lever og virker uten å vekke oppmerksomhet. - Vi snakker om mennesker som har erfaringer

med det vi kan kalle ikke-hverdagslige, eller med et mer ladet ord: paranormale, erfaringer.

Erfaringene kan være noe som skjer eller kommer til helt uten at det er på deres eget initiativ, og derfor
fremstår som uventet eller ubedt: Helbredelse uten hjelp av legevitenskap, erfaringer av dødes nærvær, uro i

hus, visjoner av engler, og av andre skikkelser.

Henriksen og Pabst har intervjuet et utvalg vanlige nordmenn om deres opplevelser og erfaringer, både om
deres såkalt ´paranormale´ opplevelser og om reaksjonene de har møtt hos sine nærmeste, sine bekjente, i

menigheten eller på jobben. De har særlig lagt vekt på å formidle dette i et språk som tar erfaringene på alvor,
som ikke harselerer eller stiller seg til doms over fenomener de intervjuede opplever som sanne.
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