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"Forsiktig trakk de seg bort fra de andre, og utenfor synsvidde løp de av gårde, gjennom skogen, mot den
gamle fabrikken. De passerte Konrads leirplass, godt i skjul, lurte seg inn i radiopipa og hastet opp trappa. Det
var en krevende operasjon med tykke svømmevester på, men endelig sto de foran radiosenderen." Karl
Jonathan og faren flytter ut av byen og tilbake til farens nedslitte barndomshjem i bygda "Skjelleruten". De
finner raskt ut at Skjelleruten er blitt til et skrekkbilde av et trygghetssamfunn, strengt regissert av den lokale
lederen og radioprateren Johannes Jansen. Barna må gå med hjelm hele dagen, alle hushjørner er polstret med
skumgummi og alle trær er sikret mot klatring. Daglige formaninger ljomer over bygda via radiostasjonen, og
den som bryter de mange sikkerhetsreglene, blir straffet. Sammen med venninnen Sisseline setter Karl Jonatan
i gang et opprør mot trygghetstyrannen. Radiopiratene er skrevet av forfatteren bak filmen Radiopiratene
(2007).
Radiopiratene er høstens store familieeventyr med spenning, humor og action for barn fra 7 til 100. Her treffer
vi barn som gjør opprør mot trygghetstyranniet og. Deler av NRK sitt TV-innhold er kun tilgjengelig i Norge.
Dette gjelder spesielt program produsert utenfor NRK. Les mer om våre rettigheter på hjelpesiden.
Kjøp 'Radiopiratene' av Gunnar Germundson fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater

tilgjengelige: Innbundet 9788275960878 Den norske familiefilmen "Radiopiratene" har fått blandet
mottakelse. P2s anmelder ser flere kvaliteter enn sine kritikerkolleger.
Radiopiratene er høstens store familieeventyr med spenning, humor og action for barn fra 7 til 100. Her
treffer vi barn som gjør opprør mot trygghetstyranniet og. Beklager, denne varen er for øyeblikket ikke
tilgjengelig for bestilling. Legg inn e-postadressen din hvis du vil holdes oppdatert på endringer i
bestillingsstatus. Norsk familiefilm fra 2007. Karl Jonathan Grannemann flytter til farens barndomshjem i den
lille byen Skjelleruten. Her blir han tatt meget godt vare på. Han må gå. Ny norsk familiefilm med Anders
Hermann Clausen, Helene Gystad og Henrik Mestad i hovedrollene. NRK Super er det største norske
nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du problemer med nett-TV? Gå inn på
tv.nrk.no/hjelp Radiopiratene Film: Radiopiratene Spennende norsk familiefilm der barn og voksne gjør
opprør mot sjefen for lov og orden. Fart og spenning når du vil

