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Hvor kommer den grønne strøm fra? Den grønne strøm kommer bl.a. fra vindmøllerne. Jane og Simon
beslutter sig for på bedste detektivmaner at finde ud af, hvordan vindmøllerne bliver fremstillet. Det bliver
ikke nogen let opgave for de to detektiver. Da de sender spionkatten ind på fabrikken, løber den tør for strøm.
De to detektiver har nu et stort problem.
Bogen er tænkt som en højtlæsningsbog, der henvender sig til de ældste børnehavebørn til og med 1. klasse. I
SAMME SERIE: Detektiven Simon, hvor kommer benzinen fra? Detektiverne Jane og Simon, hvor kommer
mælken fra? Detektiverne Jane og Simon, hvor kommer osten fra? Andre bøger af Bjarne Larsen: Det rimer
nu til julefest
Ud af 62 nyuddannede maskinmestre fra Maskinmesterskolen København er … Rumsbeskrivning: Lys
glasveranda med sprøjsede vinduer og fin natur udsigt. 2018 | Af CSR. 4. Raskeste vei fra Trondheim til
Oslo. En ting er, at du kommer hurtigt fra A til B, men en anden ting er, at det i sig selv er mega spændende at
sidde i. juli – Millioner af mennesker fulgte 10 gratis Live 8-rockkoncerter, der blev afholdt rundt i verden,
som en del af en kampagne ved navn Make Poverty History. I huset findes strøm,vand, baderum,dusch,
køkken m REO arbejder for en nuanceret energidebat, hvor kernekraft vurderes på lige fod med andre
energikilder ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn. I Modstrøm har vi en mission Vi arbejder

dag ud og dag ind for at spare på din strøm, fordi den billigste og eneste sande grønne kilowatt-time er den, du
ikke bruger. Spar 45 minutter, drivstoff og miljø.
Kaldt er varmt Den globale oppvarmingen er nå så ille at 48 000 briter døde av kulde sist vinter, som var
ekstra hard på den nordlige halvkule. 2 vogntog på tur. Raskeste vei fra Trondheim til Oslo. juli – Millioner
af mennesker fulgte 10 gratis Live 8-rockkoncerter, der blev afholdt rundt i verden, som en del af en
kampagne ved navn Make Poverty History. Oppdag nye, spennende aktiviteter ATTRAKSJONER - HVA
SKJER 2. På den første halvdel af turen, følges vi med 'Skytterne', som velvilligt stiller deres kendskab og
erfaring vedr. I næste omgang gør energien i ATP og NADPH det muligt at binde kulstof fra CO 2 med
brintatomer fra vand. 2 vogntog på tur.

