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Robinson Crusoe ignorerer farens råd og drar til sjøs. Han forliser på en øde øy, og i 28 år må han klare seg
alene, uten annet enn sitt mot og noen forsyninger fra skipet. Kledd i geiteskinn bygger han et hjem, blir
venner med dyrene på øya, og dyrker korn som han kan spise. Snart oppdager han at han ikke er alene.
Oslo gutten Terje Dahl slo seg ned på en øde øy: - Jeg levde som Robinson Crusoe - i tre dager Oslo-gutten
Terje Dahl var lei av det. Med TV 2 Sumo ser du alle TV 2s kanaler, alle kampene i Premier League og de
beste seriene før de vises på TV! Filmrommet er en nettbasert klikkefilmtjeneste (video-on-demand) som
tilbyr film til skoler, bibliotek og offentlige institusjoner. Ansvarlig distributør for. Paradisreiser KAN
Maldivene! Godt mellomklasse hotell i Lhaviyani Atoll; anbefales for både familieferie og bryllupsreise.
Kontakt oss for tilbud! Sydhav på nettet: kart Ved å klikke på kartet kommer du til et større kart som er
klikkbart til hovedøyene. geografi New Zealand ligger i det. Perfekte paradisøyer - Drøm deg bort til kritthvite
strender, vaiende palmer og turkisblått hav. Her finnes alt du trenger for en vidunderlig ferie i vinter. Manta
Reiser er ekspert på reiser til Maldivene, et tropisk paradis med hvite strender, turkise laguner, krystallklart
vann og fargerike fisker. Ring oss på 67 58 29 50 Selskapet Mars One vil lage reality-tv på Mars, men norske
astronomer har ikke tro på prosjektet. Eller er de bare feige? Ungdomreporter Nora Heyerdahl prøver å.
Velkommen til Stavern og Larvik Event! Benytt deg av vårt store nettverk – vi samarbeider med alle aktører
på gode opplevelser i Stavern og Larvik. Her legges quizene fra Martinique ut. 14: hva kalles den runde
kjeksen som er lagd av sukkerbrødbunn, et lag appelsinsyltetøy og dekt med sjokoladetrekk?

