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Året er 2088, og menneskene på kloden lider av pustebesvær, forårsaket av flere hundre år med forurensning i
den industrielle tidsalder. Det er en verden som neppe noen av oss vil ønske å oppleve - en verden veldig
forskjellig fra dagens, men en verden som kan bli realitet om vi ikke er oss bevisst på energibruken vår - hva
slags energi vi bruker og hvordan vi bruker den. Denne boken handler om klimaforandringer med derav
følgende havnivåstigning. Kan sentrale steder reddes fra oversvømmelse? Det er kanskje mulig, men det vil
koste. Energibehovet vil øke.
Ved ukritisk energibruk, vil CO2 -innholdet i luften øke. Hvor mye tåler vi? Knut Kvalvågnæs (f. 1945) fra
Elnesvågen i Møre og Romsdal. Gift og to voksne barn. Kvalvågnæs er utdannet Cand. real. i marin zoologi. I
yrkessammenheng har han blant annet medvirket til "Kommunedelplan for energi, klima og miljø". Mye av
datatilfanget som ble samlet inn i forbindelse med dette arbeidet, er lagt til grunn for romanen "Åndenød",
som er forfatterens fjerde skjønnlitterære bok. De tre første består av "Spikerhatten", "Omkampen" og
"Gullbarrene", som til sammen utgjør tidsreisetrilogien "Historietukleren".
Start pensjonssparingen og kjøp de forsikringene du trenger. Vi hjelper deg å ta smarte valg for en bedre
økonomi. Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden! Breiband.no leverer raskt bredbånd over hele Norge.
Spesielt der andre ikke har dekning. 5G dekning i 135 kommuner, satellittdekning i hele Norge. Breiband.no

er. Hageland har et stort utvalg blomster og planter til hage og hjem. Vi gir deg gartnerfaglige råd, som hjelper
deg til å lykkes med hage og plantestell. Som abonnent på Vårt Land får du: Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit; Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit Søk, nyheter og nyttige
nettsider samlet på ett sted. Startsiden gir deg det beste innen Reise, Motor, Økonomi, Sport og Mat & Drikke.
Vi gjør nettet nyttigere! Informasjon om direktoratet, regelverk, ressursforvaltning, prosjekter,
pressemeldinger, publikasjoner og faktasider. Skal du kjøpe eller selge, stort eller smått, så er FINN.
no stedet. Vi er der for deg når du skal selge hytta di, finne en pent brukt sofa, fly billigst mulig til. Åsand
Brygge • Eidet • 8475 Straumsjøen • www.asand.no • Epost: post@asand.no Tlf. 76 13 81 00 • mobil 971 40
910 eller 913 27 250 : 2017© Åsand Brygge ANS Side2 er Norges strste livsstils-og underholdningsmagasin p
nett med fokus pÃ¥ helse, livsstil, sex, samliv, trening, mote og kjendis.

