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Bert Wolff, skibslæge på luksuslineren "Fidelitas", ser frem til et fredeligt krydstogt i de arabiske farvande.
Men en gruppe oprørere fra sultanatet Dhufar tager doktor Wolff og fire andre som gidsler og fører dem
gennem ørkenen til de dødes by, Hissi Maksa. Selv om det lykkes gidslerne at undslippe, har de ingen chancer
i den nådeløse arabiske ørken …
I Bruxelles er der bycykler som man kender det fra mange andre storbyer i verden og det fungere super fint. Â
Ik ging naar Amsterdam om de toekomst te zien. Jeg hedder Knud Jensen men lyder navnet Basse. Jeg
hedder Knud Jensen men lyder navnet Basse. Kambodia 62.
Side 14. Vi tog blandt andet en tur til Mosesbjerget (du går op af det om natten i mørke og ser solopgangen),
ret flot.
Så kom med som gast. Â Ik ging naar Amsterdam om de toekomst te zien. Sailing Atlas - Vi sejler sammen
som et lille kollektiv, og deles om udgifter, opgaver og oplevelser. Hermed mit bidrag til 'Snesejler siderne'
om hvordan det var at stikke til søs med ØK`s Kambodia i foråret 1962. I denne beretning fortæller tidligere
artillerimath Kurt Terkelsen om sine oplevelser i Søværnet i 60'erne, midt under den kolde krig. Een grote
internationale conferentie over smart cities in de RAI; wellicht de meest efficiÃ«nte manier om er achter te
komen wat we hier van kunnen verwachten. Sange og viser Admiralens vise (Sullivan / Jens Louis Petersen)
Alperosen (Tekst: Gårdsangervise / Melodi: . Søg Alle årgange Facebook BUPL. Een grote internationale

conferentie over smart cities in de RAI; wellicht de meest efficiÃ«nte manier om er achter te komen wat we
hier van kunnen verwachten. I denne beretning fortæller tidligere artillerimath Kurt Terkelsen om sine
oplevelser i Søværnet i 60'erne, midt under den kolde krig.

