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Havets mysterier
er skrevet for deg som er nysgjerrig på hva som skjuler seg under havflaten.
Her er ikke noe diktet opp, alt er virkelig. Faktisk skjer mye av det langs hele Norskekysten hver eneste dag.
Alle historiene er hentet fra norske havområder og skrevet for barn i alderen 7-13 år.
Forfatter og marinbiolog Henning Røed skriver med kjærlighet til havet. Med innlevelse og sterkt engasjement
åpner forfatteren den skjulte og spennende verden for nye generasjoner.
Erling Svensen er Norges fremste undervannsfotograf. Boken Dyreliv i havet med 1300 undervannsbilder av
høy kvalitet er hans mest kjente utgivelse, men han har også en rekke andre bøker bak seg.
Boken inneholder disse historiene, alle rikt illustrert med flotte undervannsfotografier:
Brennmanetens beste venn.
Fiskepromp kostet millioner.
Gjem deg eller dø!
Nakensneglen, fargerik, men farlig.
Laksen har innebygget GPS.
Fisk med egen fiskestang.
Er norske haier farlige?.........
komforlag, Svein Gran, bøker fra Kom forlag, praktbøker, illustrerte bøker, fagbøker, kokebøker, reisebøker,
hobbybøker, marine bøker, kunst, fiske, psykologi. Havets mysterier- hva gjemmer seg i
sjørøverkista?Velkommen til en forteller- og spørrestund for alle barn og unge som er nysgjerrig på alt det

levende som. Jeg setter veldig stor pris på om du kontakter meg om du har opplysninger som jeg mangler eller
ser noe som er feil, slik at informasjonen her er riktig.
Serienavn. Maigret ved veiskillet: Verdens tøffeste togturer: Munter mat: Billett til kjær. Havets helter: På
øy-eventyr med Anne o. Livets mirakler Slik som de to gründerne Finn Kaare og Even Evensen. Jeg møtte
dem første gang i optimistisk forsommersol på Golten mekaniske verksted ute på. Månedsoversikt Hva skjer i
Oslo - Fra torsdag 1. juni 2017 til lørdag 10. juni 2017 - Daglig oppdatert oversikt fra Det skjer i Oslo Se
programmer fra TV3, Viasat 4 og TV6, samt eksklusive serier gratis på Viafree. Tusenvis av timer med
underholdning i form av serier, realityshow. I DRØMMENS VERDEN - www.hildes-hjoerne.com.
KRAFTDYR.
Tilbedelse av dyreånder var menneskenes første religion og har blitt praktisert siden ca. 2 millioner. Den
Norske Frimurerordens våpen Her kan du søke på navn og se hvem som er medlemmer. A Child Called "It"
by Dave Pelzer Anmeldelse av boken "A Child Called It" av Dave Pelzer. En ubehagelig rørende bok. Bokmål

