Reisen
Antall sider:

163

Oversatt av:

Tveite, Tor

Kategori:

Barnebøker

ISBN/EAN:

9788293323112

Originaltittel:

Matka

Serie:

Kepler62

Forlag:

Piggsvin Forlag AS

Sprak:

Bokmål

Utgivelsesar:

2016

Forfatter:

Timo Parvela

Reisen.pdf
Reisen.epub

"Reisen" er bok nummer tre i den spennende Kepler62-serien. Etter hardtrening på en hemmelig base i
Nevada, blir hovedpersonene Ari, Joni og Marie blir sendt mer eller mindre frivillig av gårde på den lengste
reisen noe menneske har gjort før . Sammen med en ekspedisjon på tolv barn, drar de med avanserte
Stjerneseilere ut i det svarte verdensrommet. Målet er planeten Kepler62e som er 1200 lysår unna jorden. Det
blir en livsfarlig tur gjennom meteorfelt og ormehull, men den verste fienden er kanskje inni et av romskipene.
Kepler62 er en spenningsserie av forfatterne Timo Parvela og Bjørn Sortland. De skriver annehver bok, som
alle er illustrert av Pasi Pitkänen, som også har jobbet med Angry Birds. Boka er oversatt fra finsk av Tor
Tveite.
Få også med deg de to første bøkene i serien: "Invitasjonen" og "Nedtelling.
Mye nyttig informasjon om reisen med våre skip. Kan jeg bestille lugar på innenriksreise? Det er ikke mulig å
bestille lugar på innenriksreise. Rauland er en fjellbygd som ligger i Telemark ved foten av Hardangervidda
Nasjonalpark. Rauland er Telemarks største skidestinasjon. Rauland har prioritert. Planlegg reisen Her finner
du informasjon om busstider i og gjennom Østfold fylke. Se www.flexx.no for fullstendig oversikt over
bestillingsruter. Her kan du enkelt booke pakkereiser der både fly og hotell inngår. Hos Supersaver finner du

billige reiser til ferien din. Reisen til julestjernen Julefortellingen over alle julefortellinger er tilbake på
Hovedscenen og i salg nå! NB: De beste billettene går raskt. Rail Gourmet Togservice Norge AS (RGT) er et
joint venture mellom Rail Gourmet og Umoe Restaurant Group. Vi leverer cateringtjenester til NSBs tog samt
en rekke. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne levere våre elektroniske tjenester. Ved å bruke
vår nettside eller ved å lukke denne meldingsboksen, godtar. SARPSBORG Rutetider for perioden 2. januar 25. juni 2017. 205 Direktebuss Sarpsborg–Fredrikstad: Beregnet kjøretid er ca 25-30 minutter avhengig av
øvrig trafikk. Vil du bestemme selv hvor du skal sitte på flyet? Da bør du benytte deg av Apollos
setebestillingstjeneste Apollo Reiser Hamsuns Rike består av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og
Tysfjord, og her finner du all informasjon om opplevelser og reiseliv i kommunene. I Hamsuns Rike har.

