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I Verdens Rikeste Land får statsministeren Verden Dårligste Nyhet: Oljen er borte. Norge blir lutfattig over
natta. Vi snakker avispapir på do, kaldt vann i dusjen og aldri mer taco på fredager. Og mye,mye verre skal det
bli.
"Solkongen" handler om det man er mest redd for her i livet.
Om gærne elgjegere, japanske keiserkobraer, solbrune svensker og gamle skjeletter. Og den handler om Finn
Fahr, sønnen til en statsminister som begynner å gro pels på ryggen.
"Solkongen" ble nominert til ARKs barnebokpris 2014 og til Brageprisen.
Globals.
no - et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet. Globalis er et interaktivt verdensatlas som drives av
FN-sambandet. På siden finner du blant annet. Hva betyr duktilt støpejern? Støpejern er et materiale som tidlig
ble tatt i bruk til vannforsyning, da det lot seg støpe i sandformer, men i begrenset lengde.

Ludvig den 14. – solkongen – var eneveldig konge i Frankrike fra 1643 til 1715. (The Art Archive, London:
Musée du Château de Versailles/Dagli Orti) Stor guide: Bøkene som fenger barna BOKORMER: Thea og
Theo er på det lokale biblioteket med mamma og pappa minst to ganger i måneden. Da låner de med. Russia’s
Eco-Miracle. More than half of the food in Russia is produced ecologically thanks to the millions of families
that grow their own parcels in their leisure.
Oljekrisa slipper ikke taket Ledigheten falt i april, men oljekrisa slipper ikke taket, skriver Hegnar.no. Verden
forandrer seg. Statoil investerer 40-55 mrd. kroner. Her legges quizene fra Martinique ut.
14: hva kalles den runde kjeksen som er lagd av sukkerbrødbunn, et lag appelsinsyltetøy og dekt med
sjokoladetrekk? Gruppereiser. Som tittelen henspeiler på, så er ofte gruppetur den beste løsningen. Når man
blir flere til å dele kostnadene, blir prisen for hver deltaker. IKKE MOTTATT DIN BILDEKODE? Nytt av
året er at vi sender dere en bildekode i løpet av 14 dager etter fotograferingen. Bildekoden vil dere motta enten
på SMS, e.
Kjøp bøkene dine hos Tanum - vi har et stort utvalg av bøker. Velg selv om du vil hente boken i butikk, eller
få den tilsendt via post. Fri frakt på ordre over.

