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Høsten 1941 var Hitlers krigsmaskin i ferd med å knuse all motstand på Østfronten. Den røde hær trengte
desperat forsyninger av våpen og råvarer, men manglet hard valuta. Churchill og Roosevelt innså den akutte
faren ved et sovjetisk nederlag. Etter en lang og hard dragkamp ble løsningen funnet: Stalin skulle hjelpes mot
betaling i edle metaller.
I løpet av et halvt år ble det i all hemmelighet fraktet mer enn 200 tonn gull, sølv og platina fra Sovjetunionen
gjennom Barentshavet, Stillehavet og Atlanteren. De enorme verdiene skulle finansiere amerikanske og
britiske forsyninger, som ble sendt den andre veien. Samtidig ble sjøkrigen stadig mer nådeløs.
En rekke transportskip forsvant under angrep fra tyske ubåter, overflateskip og fly, noe som etter krigen
utløste et kappløp om de skjulte rikdommene. Vrakjegere, eventyrere og svindlere så sjansen til hurtig gevinst
for den som kom først.
I På havets bunn forteller Alf R. Jacobsen for første gang den spennende og ukjente historien bak de allierte
hjelpeavtalene. Han skildrer de blodige sammenstøtene til havs - og avdekker hva som skjedde da skattejakten
kom i gang.
Boken er et samarbeid med dykker Ole Martin Rønning.

Her ligger Fjorden Cowboys-skuten på havets bunn: – Dette er ikke en søppelplass, sier brannsjef. Den gamle
risørskøyten «Con Amore» har vært å se i den. Alt du vil vite om Dypet Bli med ned til havdypet! Følg
Newton ned til havets bunn for å lære om leopardhaien. Se programmet i nett-TV! Thunderbirds 4: Gordon
Tracy TRENGER DU IDEER OG INSPIRASJON? På denne siden vil du finne ideer og forslag til
undervisningsopplegg som inkluderer drama. Å improvisere med lyd "Kort avstånd til havet, men mye stein
på havets bunn, måtte kjøpe spesielle sko, lett å få tak i slike der." Kristina I disse dager er det 100 år siden
den fryktelige ulykken med "Titanic" i Atlanterhavet. Mindre kjent er kanskje at "Titanic" hadde 2 søsterskip,
"Britannic" og.
Her kan du laste ned og printe ut mange morsomme oppgaver til barna, perfekte til bursdag eller til en annen
dag de vil ha det gøy. Du kan laste ned oppgavene. Velkommen til Nickelodeons hjemmeside! Her ser du
videoer med dine favorittfigurer, spiller gratis spill, barnespill, eventyrspill og mye mer! Bål, troll og
mennesker i nærkontakt med naturen. Nå kan publikum igjen se den store Nikolai Astrup-samlingen på
KODE. Fiske, fiskefartøy, fiskerihistorie og kystkultur. og litt mer Velkommen til årets forestilling på Haug. I
år skal vi ned PÅ HAVETS BUNN der vi blant annet møter fisk, sjøhester, hai, blekkspruter og selveste kong
Neptun.

