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Gledelig gjenhør med en av Radioteatrets største klassikere! En eksentrisk engelsk gentleman, Phileas Fogg,
inngår et veddemål i Reformklubben i London: Han vedder 20 000 pund på at han skal vinne reisen verden
rundt på 80 dager. 2. oktober 1872 legger han og tjeneren Mr. Passepartout i vei. I et forrykende tempo går
ruten over Suez, India, Kina, Japan, USA og tilbake til Europa, i et stadig mer desperat kappløp mot tiden.
Fogg utsettes for stygge mistanker, forfølges av politiet, treffer en skjønn kvinne og redder henne, kommer i
kamp med indianere og opplever i det store og hele eventyr av klassisk merke.
Dytt hjelper norske bedrifter å komme i fysisk aktivitet ved hjelp av aktivitetskonkurranser, som passer alle!
Helsefremmende tiltak som skaper samhold. Å reise jorden rundt krever mye utstysplanlegging. Kanskje er du
innom 4 ulike årstider, og kanskje skal du være med på noen utflukter, vandreturer, safari eller. The Bringer of
Peace (Fredsbringeren) Venus er den andre planeten regnet fra Solen, og den sjette største. Banen er den mest
sirkulære av alle planetbanene, med en. Tomasevangeliet. Tomasevangeliet står ikke i Bibelen, men er trolig
eldre enn de fire evangeliene. Teksten ble funnet på en papyrusrull i det øvre Egypt i 1945. Oppdateringer &
kommentarer! Klikk på bildet for mer info/ lenke. Arkiverte varsler for tidligere i mai m.m finner du på denne
lenken. Ser vi tilbake i tid så var.
Fahléns mateventyr.
Hans Fahlén reiser verden rundt med Peter Normann for å opplever ulike matkulturer. I første sesong reiser de
til Mexico, Japan, Sri Lanka. Hvilken sekk passer til backpacking og hvordan bør du pakke? I denne guiden

går jeg gjennom gode reisesekker og hvordan du kan pakke smartere. Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha
samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Djibouti ville vi trenge 1.1 jordkloder. Se indikatoren for
økologisk. 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. Eddik står for tur og er et mangfoldig «universalmiddel»
som er så bra til så mye at du knapt trenger annet til rengjøring. Det spesielt hyggelige er at eddik.

