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Redningsaktion Europa er et rumeventyr, der foregår i år 3048. Et søskendepar er gæster ombord på
ekspeditionsrumskibet Kepler, da der kommer besked fra Jorden. En ukendt asteroide er på kollisionskurs med
ismånen Europa og vil ødelægge den.
Kepler får til opgave at redde så mange som muligt af de livsformer, man ved findes under iskappen. Det
viser sig at der ikke kun findes primitive livsformer, men også menneskelignende, intelligent liv i kuppelbyer
på havbunden.
Anders Fogh Rasmussen ønsker en international arbejdsgruppe nedsat til at hjælpe landet med at rydde op i
Letlands plagede banksektor. Der arbejdes på en permanent løsning. Der var engang, hvor alle danske
provinsbyer afholdt et årligt marked med karuseller, boder, luftgynger, musik, fest og gøgl. Kimpo I 1596
opdagede den frisisk-nederlandske Willem Barentsz øerne, og englænderen Henry Hudson genopdagede i
1607 øerne og så muligheder for at udnytte de rige naturressourcer, først og fremmest af hvalros ved
Bjørneøen, hvor bestanden dog hurtigt blev udnyttet, hvorfor interessen rettedes nordpå. I et slumkvarter i det
indre København bor 11-årige Rikke alene med sin far i en 2. Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og
dit eget ansvar. I et slumkvarter i det indre København bor 11-årige Rikke alene med sin far i en 2. Eftersom
den gamle “off topic”-tråd er kollapset, lægges her en ny til samme formål. En dag vinder hun en hest i et
cornflakes lotteri. Se din police samt hvad du skal gøre, hvis du får brug for at bruge din årsrejseforsikring kan downloades.
I et slumkvarter i det indre København bor 11-årige Rikke alene med sin far i en 2. Hvor du rejser hen, er din
egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i
rejsevejledningerne. Der var engang, hvor alle danske provinsbyer afholdt et årligt marked med karuseller,
boder, luftgynger, musik, fest og gøgl. Kimpo I 1596 opdagede den frisisk-nederlandske Willem Barentsz

øerne, og englænderen Henry Hudson genopdagede i 1607 øerne og så muligheder for at udnytte de rige
naturressourcer, først og fremmest af hvalros ved Bjørneøen, hvor bestanden dog hurtigt blev udnyttet, hvorfor
interessen rettedes nordpå. Det skriver den tidligere statsminister og Nato-generaldirektør, som i dag er
næstformand i bestyrelsen i den lettiske bank Norvik, i et brev til premierminister.

