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BESKRIVNING

NE:s Årsbok - 2005, Pärlgrå inbindningVad minns du från 2005?Flodvågskatastrofen * Stormen Gudrun
* Fabian Bengtsson * Michael Jackson * NHL-säsongen * Flyktingbarn * Pedofil-rättegång * Påvebyte *
Bensinpriset * 60 år sedan andra världskriget * Explosionerna i London * Anja Pärson * Kajsa Bergqvist *
Orkanen Katrina... och mycket, mycket mer.Nationalencyklopedins årsband sammanfattar årets händelser
och är ett utmärkt komplement till Nationalencyklopedins uppsgsverk för den som vill hålla
samtidshistorien levande och aktuell.KalendariumRedogör årets händelser dag för dag, månad för månad.
Varje månad inleds med en längre artikel om någon extra viktig händelse.TemaartiklarPresenterar årets
händelser, strömningar och tendenser inom olika områden, t.ex. litteratur, sport, musik, konst, film och
aktuella ord. Specialartiklarna har mer speciell anknytning till det aktuella året.Encyklopedisk del Här
behandlas ett urval av årets händelser i form av uppslagsord, biografier och länderöversikter såväl som
nyheter inom politik, kultur, sport och medicin. AÖ med länderöversikt.TabellerInnehåller sportresultat,
priser och utmärkelser, hedersdoktorer, SCB-producerad statistik och en liten statskalender.RegisterEtt
utförligt register hjälper dig att hitta rätt. Det hänvisar till kalendarium och temaartiklar, vilket gör det lätt
att snabbt hitta de fakta man söker.Varför årsband? Nationalencyklopedins årsband sammanfattar årets
händelser på ett intressant och lustfyllt sätt. För dig som vill hålla samtidshistorien levande och aktuell är
dessa böcker ett måste.Vackra och rikt illustrerade kompletterar böckerna bokverkets 23 band och ger dig
möjlighet att ständigt hålla dig uppdaterad med nya kunskaper. Årsbanden sätter dig på ett njutbart och
samtidigt sakligt sätt i kontakt med det gångna årets alla spännande händelser och nya rön. Varje årsband är
uppdelat i avdelningar som omfattar det årets viktigaste företeelser. Med ett inspirerande förord och
tydligt uppställd innehållsförteckning blir banden lätta att använda.Nationalencyklopedins årsband finns i
fyra olika inbindningar: onumrerad röd med årtalsmarkering, halvfransk, konstläder samt pärlgrå
inbindning. De senare är numrerade och i samma utformning som uppslagsverken. Fakta NE:s årsband
2005, band 30 Årsband finns för åren 1996-2005 Band: Inbunden Inbindningar: Halvfransk, konstläder,
pärlgrå och röd konstläderinbindning (onumrerad) Utgivningsår: 2006-04-01 Genre: Uppslagsverk,
årsband Mått: 230*280*35 Antal sidor: Ca 462 Förlag: Nationalencyklopedin
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

NE RuffnecksBaseball (@neruffnecks) | Twitter

Gör en bra affär på NE PG Band 32/2007 (Inbunden , 2008) Lägst pris just nu 550 kr bland 5 st butiker.
Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att ...

Survive Said The Prophet - Right and Left | Official Music Video

What is Procter & Gamble company? Click here and find out! Learn more about P&G brands, types of
products including family, personal and household care products, and ...

The Incredibles - Wikipedia

Hidvégi Band - Angelina ne mennyel..... mulatos roma. Loading... Unsubscribe from mulatos roma?
Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed ...
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