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Dette er 3. reviderte utgave av Crossover. Boken er skrevet spesielt for studenter som har behov for en
praktisk og forretningsmessig bruk av engelsk. Studenter ved forkurs for teknisk og maritim
høgskoleutdanning og ved de mange fagskolene er spesielt ivaretatt. Tekstvalget er gjort med omhu for å
utvide studentenes kunnskaper både på faglige, flerkulturelle, mellommenneskelige og tekniske områder.
Crossover behandler blant annet disse temaene: Kulturforskjeller, Norge i et internasjonalt perspektiv,
Engelsk-språklige land, Ulike aspekter av Globalisering og EU, Økonomi, Bruken av Internett og sosiale
medier, Sport og arkitektur, Grammatiske snubletråder, Forretningsbrev, CV, rapportskriving, møteledelse og
telefonbruk, Fagrelaterte tekster innen fysikk, matematikk, kjemi, ingeniørfag, skipsfart, genetikk, teknologi,
design, miljø og energi, Matematikk og teknisk terminologi, Litterære tekster.
Konseptet til Südøst er Asian Crossover; dette betyr at man krysser asiatisk mat og kultur med andre kulturer
for å danne noen nytt og spennende. Mazda CX-3 er en sporty liten crossover som kombinerer innovativt
design, sikkerhet, teknologi og AWD. Liten SUV med gode kjøreegenskaper. Les mer om CX-3.
Alois Ruf har drevet med Porsche-baserte ting i en menneskealder.
Nå skulle han feire 30-årsdagen for YellowBird, og hadde i den anledning innkalt Simon. Super Mario er

tilbake, og denne gangen har han invitert med fem andre spillkarakterer. Takk til StormDuck for tipset! Pad
Thai Vegan (Litt sterk) (P, S) 135. Stekte risnudler, tofu, rødløk, kinesisk gressløk, bønnespirer og tamarind
saus. Pad Thai (Litt sterk) (SK, E, P, S) 145 Crossover 2.0 GTX er en helt spesiell sko og du har neppe sett
noe lignenede tidligere. Den er rett og slett en perfekt krysning mellom en langrennstøvel og en løpesko. VIL
FORNYE TOYOTA: Med sin debut i det kompakte crossover-segmentet kommer Toyota til å bli lagt merke
til. Kjent og effektiv teknologi har fått en. Oppdag Opel ADAM ROCKS. Terrengbildesign med en luftig
følelse. ADAM ROCKS – den urbane mini-crossover-bilen fra Opel Norge. Fiat 500X SUV kan skryte av
allsidige kjøreegenskaper og dynamisk funksjonalitet sammen med ikonisk italiensk design. Få brosjyren og
bestill en prøvekjøring "Oppdag våre stilig utvalg av sporty og ukonvensjonelle biler , be om en prøvetur og
opplev den dynamiske kjøreegenskapene våre biler er kjent for.

