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I denne boken setter forfatter og naturverner Bredo Berntsen søkelyset på deler av historien om menneskenes
dramatiske og ofte kortsiktige jakt og fangst på dyr i fortid og nåtid. Samtidig rammer naturrasering av skog,
fjell og vidde dyre- og plantelivet. Disse problemstillingene er mer aktuelle enn noensinne. Første del av
boken forteller om fascinerende arter som for alltid er forsvunnet, slik som den mektige mammuten, den
merkelige dodoen og den engang så tallrike vandreduen.
Den andre delen ser på arter som takket være moderne naturverntanker er tatt vare på, som beveren, blåhvalen
og alpesteinbukken. Den siste delen tar for seg arter som står i fare for utrydning, som gorillaen, de nyttige
biene, pandaen og de fem neshornartene. Forfatteren konkluderer med at biomangfoldet er i fare over hele
verden, men også hvordan en rekke kjente, internasjonale organisasjoner som WWF og FN-organisasjonen
UNEP arbeider med stor tyngde for å forhindre ytterligere artstap.
DOD LS430W ble bl.a. kåret til best i test av DinSide og Autofil, og DinSide konkluderte også med at DOD
med at etterfølgeren LS460W befestet sin posisjon som det. TEST: TEST DOD LS460W. Vinneren i vår store
test av dashbordkameraer har kommet i ny versjon. Holder den stilllingen? 31. januar 2015 kl. 8.33. Del på.
Dodo Juice Supernatural Leather cleaner. Fikk nylig testet skinnrensen til Dodo Juice så jeg lager en liten test.
Utifra bilder og det so. Velkommen til Doro Oppdag et bredt utvalg av fasttelefoner, mobiltelefoner og
smartelefoner som er enkle å ta i bruk for seniorier og deg som vil prøve den nye. Elkjøp har mer enn 100
butikker rundt om i hele Norge, alle med samme lave priser! Vi gleder oss til å se deg i en av våre butikker! På

begynnelsen av 500-tallet levde i byen Sidos i regionen Orumi (også kalt Urmia) og Manazgard i Irak
ekteparet Simon og Helena (syr: Heleni), som var svært. «De fortalte han at hun døde og satte henne på et fly
til JFK flyplass», forteller Lauren Connely fra SNARR til The Dodo. TV 2 Sumo: Tour des Fjords. Etter nok
en etappeseier for Edvald Boasson Hagen er det duket for en intens avslutning på årets Tour des Fjords – går
han seirende. DOD-SNBC1PC Dodo Juice Supernatural Buffing Cloth (40x40cm) 1 @ £5.53.
VAL-BRUSH-DASH-L Valet Pro Large Soft Detailing Brush (single) 2 @ £2.51.
Doro Liberto 820 smarttelefon (sort) - Doro Liberto 820 er en brukervennlig smarttelefon, spesielt tiltenkt den
eldre garde som ønsker å kaste seg på.

