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Vinteren 1981: Det er storm i Nordsjøen. To dykkere går ned på 81 meters dyp for å kutte wirene som er festet
mellom boreriggen Canton Driller og brønnhodet. Men noe går forferdelig galt. Den ene dykkeren dør, den
andre, Tord Stensen, overlever mirakuløst. I Oslo får olje- og energiministeren et trusselbrev. Like etter går
Canton Driller ned. Var det sabotasje, eller var det en tilfeldighet? År 2010: En gammel, syk og forvirret
nordsjødykker oppsøker Tord Stensens sønn, Jonas. Mannen snakker usammenhengende om faren hans og er
redd. Dagen etter dør han. Jonas gjør skremmende oppdagelser, og avdekker bit for bit farens skjulte og
dramatiske historie.
Alt du vil vite om Dypet Bli med ned til havdypet! Følg Newton ned til havets bunn for å lære om
leopardhaien. Se programmet i nett-TV! Thunderbirds 4: Gordon Tracy 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 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 Per Inge Torkelsen: - Jeg synes fra dypet av mitt
hjerte at det finnes ekstremt mange ekle pensjonister Knustner kastet verkene sine fra Varoddbrua før han selv
hoppet i døden. Nå har dykkere funnet igjen kunstverkene i dypet Karmøy Havfiskeklubb er en klubb der
medlemmene har en felles interesse i havfiske Dersom det er medisinske ord du ikke forstår, så kan det være
at NettDoktor sin liste over 750 medisinske ord kan hjelpe deg. Dette er kun en liten medisinsk ordbok.
Baneheia. Baneheia og besøkende en unik mulighet til å begynne skogsturen der bykjernen slutter. Baneheia
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