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Fatuhiva: Boka skildrer Thor Heyerdahl og kona Livs bryllupsreise til sydhavsøya Fatuhiva i 1937.
Opprinnelig planla de å tilbringe resten av livet på øya og leve som naturmennesker. Slik gikk det ikke, men
her ble den første av Heyerdahls vandringsteorier født.
Boka forteller om Heyerdahls kjærlighet til naturen og til menneskehetens felles kulturarv. Kon-Tiki
ekspedisjonen: Ekspertene tok ikke Heyerdahl på alvor da han påstod at Polynesia var blitt befolket av
sør-amerikanske indianere. De hadde jo ikke båter. Men de hadde balsaflåter, sa Heyerdahl. Ennå nektet
ekspertene å tro ham.
Men i 1947 gjennomførte han og fem kamerater flåteseilasen fra Callao i Peru til atollen Raroia i
Tuamotu-gruppen: Kon-Tiki ekspedisjonen. Her forteller Heyerdahl om ekspedisjonen, og i bokas etterord
redegjør han for en rekke oppdagelser i dennes kjølvann.
Aku-Aku: Boka skildrer ekspedisjonen til Påskeøya og utgravningene av ruinbyen Morongo Uta. Den
forteller om det begivenhetsrike oppholdet på øya, fylt av spenning, mystikk og dramatisk fortettede

situasjoner.
Opplev vårt brede utvalg av smykker, klokker og kjente merkevarer fra inn og utland. Våre kunnskapsrike
medarbeidere sørger for at du gjør. Thor Heyerdahl (1914–2002) er en av historiens mest kjente oppdagere. I
1947 krysset han Stillehavet på balsaflåten Kon-Tiki og fire år senere vant han Oscar for. Lynx advokatfirma
er stolt av at kolleger i andre advokatfirmaer igjen har rangert Helge Skogseth Berg som en av de beste
advokatene i Norge innen granskning og.
KON TIKI-FERDEN I 1947 ble balsaflåten Kon-Tiki sjøsatt ved havnebyen Callao i Peru. Flåten var lagd
som en nøyaktig kopi av gamle flåter som var kjent fra. Nermo Hotell er et familiedrevet hotell i Øyer, og
nabo til Hafjell og Lillehammer. Vi har 31 rom og 53 leiligheter og skiller oss ut ved personlig service, unike.
Omfattende samling av myter, bilder, gudefortellinger og kildemateriale "Sydhav" er verdens største sted på
internett om sydhavet, og kommer vanligvis i en ny utgave.
DHL Express tar gjerne i mot generelle forespørsler, kommentarer og forslag fra deg. Velkommen til Stavern
og Larvik Event! Benytt deg av vårt store nettverk – vi samarbeider med alle aktører på gode opplevelser i
Stavern og Larvik. Nyheitsarkiv. Oversikta viser nyheitsmeldingar bakover i tid. Du kan abonnere på nyheiter
frå Kongehuset.no: Gå rett til registrering

