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«Flyet var en gammel Sovjetrussisk arbeidshest, en Tupolev, som hadde fløyet til enhver avkrok i det tidligere
stalinistiske imperiet.
Tetningslistene rundt vinduene var i ferd med å smuldre opp uten at noen av mannskapet lot til å bekymre seg
over det. Besetningen la mer vekt på at de hadde gitt flyet en ansiktsløftning ved å male taket underbukserosa.
Hull var plastret med maskeringstape, men omtrent halvveis var man sluppet opp for limbånd. Resten av
jobben ble fullført ved å male direkte over hullene. Det hadde ingen praktisk betydning for sikkerheten ble det
påståelig garantert fra kapteinen, som også var flygemaskinens eier.»
Denne boken forteller om hvordan en tilfeldighet kan vokse til et engasjerende og varig solidaritetsprosjekt.
Den formidler verdien av pågangsmot og handlekraft hos en gruppe folkehøgskoleelever, som valgte å
involvere seg i humanitært arbeid på tvers av landegrenser.
Biltema Bil, MC, Båt, Fritid, Hjem, Kontor-Teknik, Bygg, Bilpleie, Verktøy Kontakt oss Telefon: 03245 /
69139300 E-post: post@inspiria.
no Kontaktpersoner på INSPIRIA » Finn frem til oss INSPIRIA science center Bjørnstadveien 16, 1712

Grålum På våre dagsturer kan du få et kjærkomment avbrekk i hverdagen Badelandene.no er en
interesseorganisasjon for de største badelandene i Norge. Badelandene.
no har til formål å bidra til utvikling av andelshavernes drift gjennom. Godt oppslagsverk for
kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database Apollos reiser til Platanias har alt en ferierende skandinav
kan ønske seg – strender, natteliv og herlige hoteller. På Santa Helena Beach venter god komfort og. Biltema
Bil, MC, Båt, Fritid, Hjem, Kontor-Teknik, Bygg, Bilpleie, Verktøy Subaru XV AWD er en helt ny modell.
Ønsker du å vite mer om XV? Vi har gratis prøvekjøring for alle våre bilmodeller. Vi er spesialisert på reiser
til Island og Reykjavik; weekendturer, gruppereiser, konferanse, hotell, utflukter. Hoteller for barnefamilier
skal alltid ha. Høy kundetilfredshet; Mulighet for store rom med plass til minimum tre-fire personer;
Barnebasseng eller barneseksjon

