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BESKRIVNING

NE BAND 6 (AV 23) I EXKLUSIV HALVFRANSK INBINDNING.OMFATTAR EU-
FREDKNationalencyklopedin i sin elegantaste skepnad. Äkta skinn och skyddande
guldsnitt.Nationalencyklopedin kom till på uppdrag av Sveriges riksdag och är landets i särklass mest
omfattande och moderna uppslagsverk. De 186.000 artiklarna har utarbetats av fler än 4.000 av landets
främsta experter inom områden som sträcker sig från politik, geografi, historia och kultur till teknik och
medicin. Språket är enkelt och begripligt. Svenskarnas eget bokverk. 140.000 bokverk har hittills letat sig
in i svenska hjärtan och hem. Och i det offentliga Sverige, inte minst i media, refereras dagligen till NE när
trovärdighet och riktighet i fakta skall intygas. Fakta- uppslagsverk i 23 band- 16.000 sidor - 186.000
artiklar - 20.000 kartreferenserNationalencyklopedin är ett enormt kunskapsprojekt, som engagerat mer än
4.000 experter från alla kunskapsfält.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Jazzcafé m Lina Nyberg Band - Tickster

Entrén öppnar 06 feb 18:00 ... När hon gästar oss denna kväll är det med sitt eget "Lina Nyberg Band" som
spelat ihop i ett decennier och tillsammans ...

Ham Radio: Short Skip and Long Skip on HF Bands

A band plan refers to a voluntary division of a band to avoid interference ... autopatch and HF/VHF/UHF
operating ... 222.05-222.06: Propagation ...

FENNAZZA ELECT: Merakit SSB Homebrew 80M Band

Lots of experimentation with antennas goes on using the 10 meter band because their size is not as large as
the lower HF bands. The 10 meter band can be a very good ...
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