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Extra MP3-CD medföljer!
Den tredje delen i Simon Scarrows populära Silverörnserie tar sin början år 44 e. Kr. då romarna efter en serie
hårda strider till slut lyckats inta britannernas huvudstad Camulodunum. Legionärerna tar igen sig inför
kommande fälttåg, men för två av dem väntar snart ett livsfarligt uppdrag.
Samtidigt som general Aulus Plautius drar upp planerna för vårens fortsatta fälttåg inväntar han sin familj som
är på väg att skeppas över. Men vädret är ovanligt hårt och hans hustru och två barn lider skeppsbrott. De
tillfångatas av blodtörstiga, hämndlystna druider och deras öde ligger nu helt i händerna på Plautius: druiderna
kräver att romarnas krigsfångar utlämnas i utbyte mot generalens familj.
Den ärrade veteranen Macro och den intelligente option Cato får nu det delikata uppdraget att tränga in i
fiendens territorium och undsätta de tillfångatagna innan druiderna hinner offra dem till sina gudar. Men resan
in i fiendens land visar sig bli ett riktigt eldprov. Det gäller att hitta gömstället, ta sig förbi de bestialiska
druiderna och slutligen frita deras fångar. Och det måste ske snabbt
I tre sesonger har vi fulgt TRIO-gjengen på NRK Super, og fra 17. februar 2017 kan vi endelig se TRIO på det
store lerretet. I kinofilmen "TRIO - Jakten på. TV 2 søker bønder til ny sesong av Jakten på kjærligheten
Katarina blir rørt til tårer av det Jakten-paret sier til hverandre Seks bønder er klare for jakten på den store
kjærligheten på TV 2 i høst. Alle har samme drøm – å finne den rette. I ti år har bønder fra hele landet lett etter
kjærligheten gjennom «Jakten på kjærligheten», og mange har funnet den store kjærligheten gjennom TV.
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 Jakten på Norges smarteste industribedrift er i gang! Norsk
Industri og Siemens er på jakt etter de skarpeste hodene i norsk industrisektor. Attraktiv by: Statens pris for

bærekraftig by- og stedsutvikling deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet en gang i året.
Distriktssenteret er sekretariat. For å nå fram til en størst mulig presisjon her på jorda må forskerne, så
underlig det enn høres ut, hente inn signaler fra det ytre verdensrom. Hvert år brukes om lag 15 000 tonn plast
i landbruket. Siden plast vanligvis lages av petroleum er det bra for klimaet om plasten leveres til gjenvinning.
Solberg avlyser jakten på den nye oljen.
Oslo (NTB): Ingen andre bransjer kan måle seg med oljenæringens betydning for norsk næringsliv og
økonomi, fastslår.

