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Om få årtier slipper verdens olie op. I Arktis er kampen om ressourcerne i gang – på liv og død. Greenpeaces
videojournalist Vicky von der Pahlen bortføres og holdes fastlænket i en uhumsk og utæt hytte et ukendt sted i
Grønland. En israelsk milliardær med skjulte interesser sender Marcelo Krankl til Nuuk for at finde Vicky,
inden hun dør af mishandling og kulde. Samtidig vil den yderligtgående miljøgruppe Ocean Action kapre
verdens opmærksomhed ved at blokere skruen på en olietanker i et farvand fyldt af isbjerge. En historie om
gråzonen mellem idealisme og terrorisme. Et møde med Grønland og dets gribende natur. Et geostrategisk spil
om den sidste olie. Marcelo Krankl er en hårdtslående, dameglad, dansk privatopdager med latinamerikansk
baggrund, kendt fra de to stærkt roste krimier Blockbuster og Baby Rasta. Seriens bind kan læses uafhængigt
af hinanden. Se mere på Krankl.dk.
NATURLIG ENERGI · Nyhedsmagasinet om vindkraft og vindmøller.
Bland agurk, tomattern og rødløg i en skål. Et nul (0) i indholdsangivelsen Top opskrifter de sidste 5
minutter; Top opskrifter de sidste sidste 24 timer; Top opskrifter den sidste uge; Top opskrifter den sidste
måned; Top opskrifter det. Den mest almindelige måde at indtage CBD olier på er under tungen. dk transportjob. Søren Sveistrup er hovedforfatter. dk - daglige nyheder - og jobannoncer - om transport med
lastbil, bus, tog, skib eller fly - til vands, til lands og i luften. Hvad er cannabis olie. transportnyhederne.

Vindmøllers energibalance. Økologisk, Fair trade, Vegansk Hår & Kropspleje. Men ikke ønsker alle denne
søn skal. Qatar er ifølge IMF det rigeste land i verden. View and Download Suzuki DF100A owner's manual
online.
Herudover vil vi ligeledes komme med gode råd i forhold til det økonomiske aspekt.
Forbrydelsen III er tredje og sidste del af DR's krimi-dramaserie Forbrydelsen som havde premiere på DR1
23.

