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Beskrivning
Författare: Lutteman Markus.
EN VARA MER DYRBAR ÄN GULD OCH KOKAIN
En noshörningshona dödas brutalt på Kolmårdens djurpark medan den svenske rockstjärnan
Rob Chazey trashar hotellrum i New York.
Något dygn senare befinner han sig själv i den sydafrikanska vildmarken, mitt i en global
härva av smuggelkarteller, desperata tjuvskyttar och korrumperade diplomater.
Blodmåne är en internationell thriller om den illegala handeln med noshörningshorn. Det är en
knivskarp bladvändare om det hänsynslösa spelet med utrotningshotade djur ? och de
mänskliga offer som skördas på vägen.
SAGT OM MARKUS LUTTEMANS TIDIGARE BÖCKER:
?Det är en fantastisk bok. Den är precis så sensationell som det har sagts.?
Gefle Dagblad om Det du inte såg
?Jag har legat nästan sömnlös och läst.?
Malou von Sivers, Efter Tio, TV 4 om El Choco

?Lutteman målar genom en imponerande research upp en bakgrund och ett brett
sammanhang.? Borås Tidning om Utsatt
?Det som imponerar och som gör den till något mer än bara en välskriven, kittlande
helvetesskildring är Luttemans förmåga att väva in världspolitiken i berättelsen.? Stockholm
City om El Choco
?En riktig bladvändare.? Sydsvenska Dagbladet om Det du inte såg
?En helt fantastisk bok. Jag skrattade, grät, rös igenom hela. Bäst på väldigt länge.?
Jesper Parnevik om Per Holknekt 1960?2014
?Det är helt fantastiskt spännande.? TV4 Nyhetsmorgon om Herkulesserien

Annan Information
27 sep 2015 . Leta efter supermånen i kväll – så här ser du den bara vart tredje år.
8 okt 2014 . I kväll är det dags för årets andra månförmörkelse, det vill säga när jorden
blockerar solen genom att befinna sig mellan solen och månen. Detta gör att solens strålar inte
når månen och den färgas då röd, något som brukar kallas för "blodmåne". Till skillnad från
totala solförmörkelser som bara går att se i.
27 sep 2015 . Inatt är det total månförmörkelse. Jorden hamnar mellan solen och månen.
Därför blir månen blodröd. Hur häftigt är inte det. Den kommer även se mycket större ut, det
kallas för supermåne. Så kl 02 inatt måste ni se på supermånen! Sen kl 04.10 är den som
rödast. Om ni missar blodmånen ikväll så får ni.
29 sep 2015 . Text: Monica Lampa Olsen Bild: Mikael Sjösten Natten till 28 september
inträffade något spektakulärt. Då var det nämligen både blodmåne och supermåne.
27 sep 2015 . Få lär ha missat att natten till måndag innebär att Supermåne och blodmåne äger
rum på samma gång. För att du ska förstå varför fenomenet faktiskt sker har NASA gjort en
video som förklarar fenomenet på ett enkelt sätt.
Blodmåne. Av: Hanna-Marie Harr | 1 kapitel | boken är inte färdig. 1 ♥; 2 ♥; 3 ♥; 4 ♥; 5 ♥.
Antal visningar: 117. Shaun är en vampyr som försöker överleva i nutiden, i en värld full av
andra varelser och folk som håller sig gömda från vanliga människor. Han håller sig vid liv
genom att dricka grisblod, men det är inte det bästa.
28 sep 2015 . Okategoriserade Roligt eller tråkigt? Är jag bra eller dålig? Vinner vi eller

förlorar vi? Blir pappa nöjd eller arg? [caption id="attachment_440" align="aligncenter"
width="555"] Positiv eller negativ blick?[/caption]. Magnus Ekeros. Som en Shakespeare-pjäs.
21:04 - 16 september, 2015 Kommentera (. 0. ).
8 sep 2016 . Den 24 augusti, var världen vittne till denna mäktiga syn i New York i USA. Det
var en blodmåne som var synlig över Manhattan, och över One World Trade Center. Det här
var samma dag som världen upplevde en förödande jordbävning i Italien som krävde cirka
250 människoliv, och ytterligare ett.
Blodmåne. Uruppförande. Datum: 2017-03-24 12:15. Tonsättare: Ylva Skog. Place: Stockholm
̣– Södra Latin. Musiker: David Kronström. Besättning: solopiano. Länkar:
http://svenskmusikvar.se/konsert/pianorama-med-sodra-latins-elever. Föreningen svenska
tonsättare. Box 17092 104 62 Stockholm, Sweden. Kontakt
Tommy Hvitfeldt. Super blodmånen. 0 Like! Allmänt · Super blodmånen. 30 september, 2015
av Tommy Hvitfeldt i Allmänt. Inte så ofta man går upp mitt i natten för att fotografera, men
natten mellan söndag och måndag var det blodmåne och då gäller det att passa på. Jag
beskådade. More. Dela. hvitfeldt_logo_orange_150.
28 sep 2015 . Stockholmare snuvade på blodmånen · Artikeln publicerades 28 september
2015. Så gott som hela landet har haft klart väder i natt. De som hållit sig. Rekommenderat för
dig. ansvarig utgivare: Martin Falkenby, 0410 - 545 22; WEBBREDAKTIONEN: 0410-545 99;
ADRESS: CB Friisgatan 5A, 231.
26 jul 2016 . Lyssna på debutsingeln Kintsukuroi med Blodmåne.
29 sep 2016 . Neapel för 1 år sedan, blodmåne och fotboll! Ciao! För ett år sedan hade jag
förmånen att vara i Neapel igen. Huvudsyftet var att se en fotbollsmatch, Napoli mot Juventus.
Min äldsta son hade tagit studenten i juni och önskade sig detta i present. Inget jag hade något
emot:) Stället vi bodde på var ett litet.
Den 28 september klockan 04.47 natten till måndag inträffar ett väldigt mäktigt och sällsynt
fenomen i natthimlen, det så kallade super full-blodmånen. Till skillnad från tidigare
blodmånar är den här ”större” eller så som våra ögon uppfattar det, detta är dock en ren
illusion. I verkligheten är månen endast åtta procent närmare.
27 sep 2015 . TV: Se den blodröda supermånen BILDSPEL: Bilder på superblodmånen tagna i
Dalarna.
4 dec 2016 . Inför bokmässan var jag med i en tävling som Bookmark förlag hade. Jag skulle
motivera vilken bok i deras utgivning jag ville vinna och priset var boken samt en träff med
författaren. Eftersom jag just sett en bok i deras utgivning som jag blivit intresserad av,
”Blodmåne”, så skrev jag ihop en motivering.
Då kommer månen på natthimlen att färgas blodröd. I år sammanfaller dessutom blodmånen
med supermånen vilket händer mycket sällan.
11 maj 2017 . Blodmåne by Blodmåne, released 11 May 2017 1. Äcklet 2. Dag för dag.
27 sep 2015 . Tidigt på måndag morgon den 28 september får vi ännu en av årets astronomiska
höjdpunkter; En total månförmörkelse, kallad blodmåne – och ”supermåne” samtidigt. Du
behöver vara uppe tidigt – på måndag morgon den 28 september. Månförmörkelsen syns från
halva jordklotet. För till exempel USA.
Blodmåne. 121 gillar. https://www.youtube.com/watch?v=e3vlufaJUXM.
Efraims Hus · Bereshit; Blodmåne och shofar; YESHUA FÖDELSEDAGSFEST · Shana Tova
· YOM KIPPUR · Basunhögtiden med Yeshua · frukta inte, Tro! Pesach, allting börjar med
sabbaten · Månen ska vändas i lammets blod · Shofarstöten · YOM TERUAH · Förbered för
krig! Shofaren kallar · Änglars beskydd · Blås.
Förlag Bookmark Förlag, 2016; ISBN 9789188171955; Utg.år 2016. Blodmåne, Markus

Lutteman. Blodmåne. Markus Lutteman. Uppläsare: E-bok 169 kr. 169 kr. Lägg i varukorg.
Lägg i varukorg. Läs mer. Dela. Förlag Bookmark Förlag, 2016; ISBN 9789188171955; Utg.år
2016. Till sidans topp. Fler böcker av samma.
1 nov 2016 . Omslag till Blodmåne Av Markus Lutteman Bookmark Förlag, 2016. ISBN 97891-88171-94-8, 384 sidor. Ämnet är lite fascinerande även om det handlar om saker långt
bortom min fysiska horisont. Det handlar om den hänsynslösa jakten på noshörningshorn,
detta sammanpackade hår som många asiater.
19 sep 2016 . Jordens noshörningar bär på en förmögenhet – över 3,5 miljoner kronor
var.Efterfrågan på deras horn har ökat explosionsartat, vilket utlöst en skrupelfri tjuvjakt i
miljardklassen, med högre avkastning och lägre risk än kokainhandeln.Nu släpper Markus
Lutteman thrillern ”Blodmåne”, för att få folk att agera.
Markus Lutteman har donerat delar av intäkterna från Blodmåne till organisationerna
Education for Nature – Vietnam (ENV) och TRAFFIC. I ovanstående filmklipp tackar
organisationerna för stödet. Posted in Nyheter | Leave a comment.
Blodmåne eller rödmåne är det folkliga namnet på en månförmörkelse där man
uppfattarmånen som allt från orange till mörkröd. Blodmåne har också namnet jägarens måne
som kommer från att jägare jagade och dödade under den röda månen. En del förknippar
blodmånen med svart magi och vissa vill därför inte utföra.
Markus Lutteman. BLODMÅNE & \/ MAR (IE LITT TEMAN |Ä#
Känner hur skuggorna tornar upp sig och ruvar vid horisonten..kryper närmre.. Ukraina,
Syrien, krig, terror, våld och girighet med katolska kyrkans smutsiga affärer.. Blodmåne.
Månens blodiga skära. ruvar i horisonten. ~~*~~. varulvars ylande isar blodet. ~~*~~. gnager
skuggornas vålnader vita i skymningen. ~~*~~. medan
Blodmåne är en internationell thriller om den illegala handeln med noshörningshorn. Det är en
knivskarp bladvändare om det hänsynslösa spelet med utrotningshotade djur - och de
mänskliga offer som skördas på vägen. SAGT OM MARKUS LUTTEMANS TIDIGARE
BÖCKER: "Det är en fantastisk bok. Den är precis så.
28 sep 2015 . Smålandspostens fotograf Lars-Göran Rydqvist fångade nattens blodmåne över
Kronoberg.
25 sep 2015 . Natten mellan söndag och måndag kommer vi att få uppleva ett sällan skådat
himlafenomen, blodmåne och supermåne på en och samma natt.
21 okt 2016 . Jag var nyfiken på den här boken av Markus Lutteman eftersom jag gillar de
böcker han skrivit tillsammans med Mons Kallentoft. "Blodmåne" är en intressant och
tankeväckande bok om den illegala handeln med bl.a. noshörningshorn. Utöver detta så är
boken spännande, välskriven och lättläst.
28 sep 2015 . Tidigt på morgonen den 28 september inträffade en av årets astronomiska
höjdpunkter, en total månförmörkelse med blodmåne och en supermåne samtidigt. Var någon
av dina elever uppe och såg det? Diskutera vad som hände och titta på de bilder som finns
publicerade från månförmörkelsen.
28 sep 2015 . Blodmåne och supermåne, samtidigt. Naturligtvis lockade fenomenet till många
fotoklick i ottan. En av dem som var ute med kameran var Bohusläningens fotograf.
I natt var det blodmåne mellan klockan 2 - 7.25, nästa sker om 12 år. Bilden ovan togs av mig
Lovísa klockan 2 . Efter Blodmånen, bilden tagen utav mig Lovísa.
28 sep 2015 . I morse hände det massa spännande saker med månen, så det var bara att ställa
klockan tidigt och sätta sig ner och beundra fenomenen. Supermånen, blodmånen och
månförmörkelsen. Allt på en gång, mycket mäktigt att skåda och vilken tur vi hade med en
klar natt. Bilderna är tagna i Tyringe mellan.
15 apr 2014 . Idag är det den första i en serie om fyra (tetrad) av blodmånar som infaller under

2014 och 2015. Nu undrar du kanske vad en blodmåne är? En blodmåne är inget annat än en
total månförmörkelse, det vill säga när jorden hamnar mitt emellan solen och månen. Man
skulle lätt skulle kunna tro att månen.
Stockholmare snuvade på blodmånen · Artikeln publicerades 28 september 2015. Så gott som
hela landet har haft klart väder i natt. De som hållit sig. Foto: Thomas Persson. Foto: Thomas
Persson. Ystad YA 28 september. Blodmånen fångad i trakten · Artikeln publicerades 28
september 2015. Stockholmarna snuvades.
10 feb 2017 . Markus Lutteman, Blodmåne Handling: En noshörningshona dödas brutalt på
Kolmårdens djurpark medan svenske rockstjärnan Rob Chasey roar sig med att trasha
hotellrum i New York. Några timmar senare finner han sig själv på den sydafrikanska
savannen, mitt i en global härva av smuggelkarteller.
Blodmåne, Stockholm, Nomad Swedish Food & Bar fre 28/7 kl. 21. ☾Blodmåne☽. Live på
Nomad Swedish Food & Bar. Den 28 Juli debuterar Blodmåne med sin första livespelning på
Nomad Swedish Food & Bar. ”Vi ser väldigt mycket fram emot den här spelningen och kan
redan nu bortlova en oförglömlig sommarkväll på.
Månförmörkelse, även kallad "blodmåne" inträffar bara under fullmåne, när solen, jorden och
månen ligger i rad, med jorden i mitten. Jordens skugga träffar månen som därmed blir
förmörkad, helt eller delvis. Om jorden någon tid under händelsen skuggar hela månen från
direkt solljus, inträffar en total månförmörkelse.
28 sep 2015 . Det är gryning ute och i skrivande stund sitter jag här vid mitt köksbord, med
tända ljus och en kopp varm te och värmer mig efter natthimlens vackra skådespel, med
fullmåne, supermåne och blodmåne, samtidigt. Sist detta hände var 1964. Och det dröjer lång
tid innan detta går att se igen. Jag är.
Månförmörkelse: När månen blir blodröd. Medan ljuset släcks och det blir helt svart i delar av
världen under en solförmörkelse, är månförmörkelsen ett något vackrare naturfenomen.
Under de rätta förhållandena blir månen blodröd och därför kallas detta fenomen ibland för
"blodmåne". Man behöver inte någon utrustning.
Blodmåne. Blodmåne över Finnveden. Nyheter Nattugglor i hela landet kunde i natt se något
mycket speciellt… 28 september, 2015, 00:00. Månbilder från Mikael. Nyheter Den så kallade
blodmånen på morgonen lockade ut många med kameran i högsta hugg… 28 september, 2015,
00:00. Arnes kvällsmåne. Nyheter Arne.
23 apr 2002 . Per Jorner Blodmåne 266 s. Norstedts. 259:- Per Jorners debutroman Efter
lägereldarna (1998) var nästan 600 sidor tjock, vilket är ett anmärkningsvärt omfång för en
debut. Slika tjocklekar är dock inte ovanliga inom fantasylitteraturen. Att bygga upp en egen
värld och åskådliggöra den för läsaren kräver.
14 Aug 2016 - 2 min - Uploaded by ﻓﯿﺪز ﻓﯿﺘﺶFaktaDetta händer: Stor och full måne Det är
fullmåne - och dessutom är månen i natt så nära .
15 sep 2016 . Efter den här händelsen väntar två till partiella månförmörkelser innan nästa
riktiga ”blodmåne”. Den 11 februari 2017 och den 7 augusti 2017 är det dags igen för samma
show, med variationer. Vi återkommer såklart om dem, och om nästa totala månförmörkelse
den 31 januari 2018. Fler förmörkelser hittar.
18 jan 2017 . Martin Luttemans bok Blodmåne är ett lysande undantag, här har han lyckats
skriva en bok som är både vansinnigt spännande och väldigt informativ på en ohc samma
gång. Jag är helt övertygad om att man kan läsa och njuta av Blodmåne utan att egentligen vara
medveten om hur otroligt mycket fakta.
4 apr 2015 . Då förmörkelsen är total verkar månskivan få en rödaktig färg. Därför kallas det
här fenomenet ofta för "blodmåne". Nästa gång en blodmåne blir synlig på våra breddgrader
är i höst. Den 28 september är det dags för en total månförmörkelse. Månen står lågt i sydväst

när den börjar förmörkas kl 03.07.
Jämför priser på Blodmåne (Pocket, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för
att göra det bästa köpet av Blodmåne (Pocket, 2017).
Nu uppfylls profetian om Jerusalem. Av Lars Enarson. Donald Trump erkännande av
Jerusalem. Donald Trumps undertecknade dokument av erkännande av Jerusalem som Israels
huvudstad. President Trump har uppfyllt sitt löfte i valkampanjen att verkställa den
amerikanska kongressens beslut sedan 1995 att erkänna.
27 sep 2015 . Mellan 04:11 och 05:24 kommer vi ha en total månförmörkelse och månen
kommer ha en läcker röd färg, en blodmåne. Kl 04:47 är tiden för maximal total förmörkelse.
– Vid cirka 05:30 kommer månen börja gå ur kärnskuggan och tappa färg och detta sker
samtidigt som himlen också börjar ljusna mer och.
20 okt 2016 . Jag har läst Luttemans El Choco och Det du inte såg, tidigare och gillat båda
böckerna och Herkulesserien som han skriver tillsammans med Mons Kallentoft är en av mina
absoluta favoritserier så jag behövde inte fundera speciellt länge när jag såg att Blodmåne
skulle komma ut. Och inte nog med att.
Blodmåne. Blodmåne över Finnveden. Nyheter Nattugglor i hela landet kunde i natt se något
mycket speciellt… 28 september, 2015, 00:00 · Månbilder från Mikael. Nyheter Den så kallade
blodmånen på morgonen lockade ut många med kameran i högsta hugg… 28 september, 2015,
00:00 · Arnes kvällsmåne. Nyheter.
27 sep 2015 . NASA:s trailer (01:20) om månförmörkelsen: Mera från Populär Astronomi:
Super-Månförmörkelsen 28 sept 2015. NASA delar sina fakta. BIBELN har sina fakta.
BIBELNS PROFETIOR talar om tecken i skyn t.ex. månförmörkelser: AKTUELLT: Läs även
andra intressanta bloggar om: blodmåne, supermåne,.
Från författaren bakom Patrik Sjöberg-biografin, "El Choco" och Herkulesserien kommer nu
en omskakande bladvändare om den blodiga jakten på noshörningar och deras horn, som
blivit mer värdefulla än både guld och kokain. "Blodmåne" är en internationell thriller om det
hänsynslösa spelet med utrotningshotade djur.
14 apr 2014 . Nästan ingen påsk med Blodmåne. Uppdatering - jag stannade uppe till midnatt
ungefär och det var jag glad för att jag gjorde. Jodå, månen blev rödbrun. Eftersom det var en
total månförmörkelse täcktes hela mån"skivan". Verkligen spännande att ha sett. Vet inte om
jag sett något liknande tidigare i mitt liv.
22 okt 2015 . Under den vecka jag var i Toronto hos Peter Ljunggren hann jag med att spela in
ett intervjusamtal med honom. Just denna dag hade Peter och hans medarbetare spelat in fem
olika tv-program som skulle sändas på tv i både. Läs mer!
Fullmåne, blodmåne och månförmörkelse. Date: October 7, 2014: Author: malou. Bloodmoon. Den 8:e oktober har vi en fullmåne av alldeles speciell art. I samband med den är det
också en månförmörkelse. Den andra månförmörkelsen av fyra. Något som är väldigt speciellt
och som enbart har hänt ett fåtal gånger det.
25 sep 2015 . Foto; Gerd Altmann, pixabay. Inom kort får vi möjligheten att uppleva en vacker
”utomjordisk upplevelse” – två spektakulära fenomen – på en och samma dag. Boka in den 28
september, för då är det dags för både blodmåne och supermåne. Källa [ Wikipedia]
Supermåne (på engelska supermoon).
25 sep 2015 . Det är både "supermåne" och blodmåne samtidigt, så du behöver inte välja.
Supermåne är förövrigt ett jävligt larvigt uttryck för en måne som är marginellt större/närmare
än normalt. Det skiljer typ 13-14% från största och minsta månen, dvs när den är som närmast
kontra längst bort. Vet inte hur bra källa det.
23 sep 2015 . Under natten mot måndag kan den som håller sig vaken få se vad som kallas för
blodmåne, ett fenomen som är mytomspunnet i kulturen.

28 sep 2015 . Blodmåne. Om man läst Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens böcker
Cirkeln, Eld och Nyckeln kan man bara inte förbise en sådan chans. Blodmåne. Tidigt .
Natten mellan söndag och måndag bjöds det på finfina naturfenomen nämligen supermåne och
blodmåne på en och samma gång. Månen befann sig närmare jorden vilket gjorde att den
uppfattades som 8% större samt att det var månförmörkelse vilket gjorde att månen såg röd ut.
4.47 skulle vara bästa tiden att titta ut då.
Härom dagen sprang jag på bergreppet blodmåne som jag inte känner till trots att jag är
astrolog. Det visade sig att blodmåne eller rödmåne är det folkliga…
2 sep 2015 . Inom kort får vi möjligheten att uppleva två spektakulära fenomen – på en och
samma dag. Boka in den 28 september, för då är det dags för både blodmåne och supermåne.
– Det kan bli en väldigt vacker upplevelse, säger Peter Linde på Svenska Astronomiska
Sällskapet till Newsner. Dela · Tweet.
5 feb 2017 . Tryckt år 2002 Inbunden med skyddsomslag i bra skick Betalning i brev, swish,
till mitt konto i Swedbank eller PAYPAL. Se mina övri.
Samlingssida för artiklar om blodmåne.
28 sep 2015 . Ja, alltså bara namnet ”Blodmåne” låter ju så dramatiskt och häftigt att man odlar
ju nästan klövar, bockhorn och ragg bara man hör benämningen! Som att maffig körsång och
pukor skola skalla bara man öppnar ytterdörren och går ut i ljuset av blodmånen. Jag har ju
läst överallt om fenomenet som.
Blodmåne. 3,500.00kr inkl. moms. Blodmåne över Göteborg i September 2015. Bilden
kommer att säljas i endast 40st exemplar. Alla kommer att numreras och signeras för sin
äkthet. Välj en bredd som passar dig här nedan. 30 i lager.
Markus Lutteman skriver sin mest angelägna bok någonsin: En internationell thriller om den
illegala handeln med noshörningshorn som idag betingar ett högre kilopris än både guld och
kokain. BLODMÅNE är en rapp bladvändare om det hänsynslös.
28 sep 2015 . Blodmåne, TV4 och föredrag. DSC_0350new. När klockan ringde 04.00 så var
det bara att konstatera att himlen var klar och månen hade börjat förvandlas till en blodapelsin.
Jag hade en bra utsikt från femte våningen hemma hos Anders Persson på Hisingen och det
var verkligen värt att gå upp för den.
26 sep 2015 . Som jag nämnt tidigare så är jag intresserad av det mediala, själsliga och även det
ockulta och när något såhär speciellt inträffar kan man ju inte annat än att få en känsla av att
det innebär något speciellt. Det är ytterst ovanligt att en supermåne och en blodmåne
sammanfaller. Sist det inträffade var 1982.
28 jul 2017 . Blodmåne, Stockholm, Nomad Swedish Food & Bar i Stockholm, Nomad
Swedish Food & Bar, fredag, 28. juli 2017 - ☾Blodmåne☽ Live på Nomad Swedish Food &
Bar. Den 28 Juli debuterar Blodmåne med sin f.
28 sep 2015 . Blodmåne betyder att månen ser röd ut. Så var det i morse i stora delar av
Sverige.Klicka på texten för att läsa mer.
Michel. 27 Sep, 2015 - 22:06. Hej! Ser man månen på exakt samma sätt från olika håll i
Sverige? Tänker på natten till imorgon, då ska det vara blod måne. Media har angett olika
tidpunkter väldigt punktligt, men frågan är vart ifrån de utgår. Tacksam för svar, Michel.
28 sep 2015 . En måndag som gör skäl för sitt namn · Artikeln publicerades 28 september
2015. Såg du supermånen? Skicka dina bilder till oss på webb@sydostran.se så.
Rekommenderat för dig. ansvarig utgivare: Anders Nilsson; WEBBREDAKTIONEN: 0455-33
46 10; ADRESS: Ronnebygatan 26-28, 371 88.
16 okt 2009 . Blodmåne - På söndag ska det tydligen vara nåt som kallas blodmåne..Någon
som vet vad det har för betydelse?
BLODmåne. Av Ann-Sofi, 29 september 2015 kl 09:23 , Bli först att kommentera 0. Vad det

väntades… och väntades, vissa somnade och fick se den röda månen i tidningen, eller på FB
eller inte alls… medan visa såg den och vissa fångade den på bild. Den här röda månen
fångades på bild av ena sonen medan jag själv.
28 sep 2015 . blodmåne. 14 barn och jag var uppe och såg det fantastiska himlafenomenet
inatt. Imponerande! Jag förklarade ungefär så här med bild på solen — jorden — månen:
Solen ljus är strålar som lyser mot vår jord. Där solstrålarna träffar jordklotet är det dag och på
skuggsidan är det natt. Inatt låg månen.
28 sep 2015 . Igår natt/morgon gick jag upp halv fem för att se blodmånen och wow, det var
värt det. Det kändes som jordens undergång, så fräckt. Och jag är så stolt över min.
24 sep 2015 . Blodmånen. Tidigt måndag morgon den 28 september ställde sig solen, jorden
och månen på ett led. Denna ovanlig konstellation gav en månförmörkelse, och månen
färgades blodröd. Månen befann sig dessutom så nära jorden som möjligt och därför
uppfattades den som extra stor. När månen passerar.
en hel del om idag. Sök. Senaste inläggen. Skoljoggen · Bärplockning · Rankleven · Naturrum
· Skolstart 2016. Arkiv. september 2016 · augusti 2016 · juni 2016 · maj 2016 · april 2016 ·
mars 2016 · februari 2016 · januari 2016 · december 2015 · november 2015 · oktober 2015 ·
september 2015 · augusti 2015 · juni 2015.
Pris: 64 kr. Inbunden, 2016. Finns i lager. Köp Blodmåne av Markus Lutteman på Bokus.com.
Boken har 4 st läsarrecensioner.
3 sep 2015 . Det är dags att ställa alarmet! Om du tittar upp mot himlen runt klockan 02.00 i
natt kommer du nämligen att kunna se en ”supermåne”. Fenomenet inträffar när månen är
extra nära jorden samtidigt som det är fullmåne, något som gör att månen upplevs som
ovanligt stor. – Månen går i en oval bana runt.
30 sep 2015 . Super blodmåne. Det är helt otroligt så mycket det har skrivits i alla olika
tidningar och diverse internetsidor om den så kallade super blodmånen som inträffade natten
till måndag. Fast det är ju egentligen inte så konstigt med tanke på hur sällan detta spektakulära
fenomen inträffar senast det hände var.
28 sep 2015 . Blodmåne Den 24 september 2015 var vi många som gick upp mitt i natten för
att se en månförmörkelse. Tusentals bilder på månen togs den här natten. Dessa bilder är mitt
bidrag. Publicerat i Foto | Etiketter absoluta blodmånen, blod, Blodmåne, blood, blood moon,
eclipse, luna måne, lunar, lunar eclips,.
Omslag. Jorner, Per; Blodmåne [Ljudupptagning] : Per Jorner; 2002; Tal(Talbok). 1 bibliotek.
2. Omslag. Lutteman, Markus; Blodmåne [Elektronisk resurs] : av Markus Lutterman; 2016;
Multimedium(Talbok med text). 2 bibliotek. 3. Omslag. Lutteman, Markus (författare);
Blodmåne [Elektronisk resurs]; 2016; E-bok. 26 bibliotek.
27 sep 2015 . Extra stor och riktigt röd. Natten mot måndag händer något unikt med månen.
Blodmåne i natt. artikel. 2015-09-27 kl 07:58. Tidigt imorgon bitti inträffar två intressanta
månfenomen samtidigt. Det blir månförmörkelse och supermåne. Klockan 03.07 börjar månen
se lite ovanlig ut och mellan 04.11 och 05.24 är månen i bästa fall blodröd. Det är över 30 år
sedan det här inträffade senast.
28 sep 2015 . Så gott som hela landet har haft klart väder i natt. De som hållit sig vakna har
kunnat se den märkliga månförmörkelsen som kallats både blodmåne och supermåne, då
månen varit djupt röd och dessutom sett ovanligt stor ut.
27 sep 2015 . Extra stor och riktigt röd. Natten mot måndag händer något unikt med månen.
Missa det inte – nästa tillfälle är först 2033. Källa: Blodmåne och supermåne - på.
17 dec 2015 . Blodmåne är ett annat namn för månförmörkelse som uppstår när månen
befinner sig i jordens skugga.
Blodmåne. Kaffebryggaren var redan förpreparerad. 03:02 ringde klockan. En snabb frukost

och vidare ut mot stranden för att fotografera blodmånen. Vädret kunde inte ha varit bättre.
Inte ett moln på himlen. Denna gång blev det inte en fullständig blodmåne. Gränsen gick
någonstans mellan Norge och Sverige där väster.
Det var en blodröd supermåne på himlen förra söndagen. Vi kan se sällsynta fenomen på
himlen lite då och då. Här är några av datumen att kom. Publicerad 8 oktober, 2015 41, 2015 ·
Läs mer. Senaste nyheterna. Sveriges bästa skolkommuner · Ny organisation med fokus på
skog och ursprungsbefolkningar · Nobelpris i.
27 sep 2015 . Sep 28 Blodmåne. Fotograf Malin Arnesson · Uncategorized. Den absolut enda
fördelen med barn som vaknar mitt i natten. Nästa gång den här supermånen visar sej är Bertil
nitton år. Då kan jag ställa klockan och gå upp för att jag själv vill. blogg-150928supermane ·
Fotograf Malin Arnesson.
30 sep 2015 . Natten till den 28:e september syntes ett mäktigt fenomen på himlavalvet. Var du
vaken då? Jag var tvungen att sova, men här kommer min reflektion över det som hände, med
en profetisk touch. Både "supermåne" och "blodmåne". Månens bana runt jorden är ju
elliptisk. Därför kommer den 8 % närmre.
8 aug 2017 . Vid en fullständig månförmörkelse kan det uppstå så kallad blodmåne, då månens
yta färgas svagt röd. Färgskiftningen uppkommer eftersom solens strålar passerar jordens
atmosfär som fungerar som en prisma. Olika frekvenser av ljuset bryts av olika mycket. Det
röda ljuset bryts av mest och träffar månen.
Supermåne + Blodmåne = Superblodmåne. Supermlodmånen inatt. Inte sedan 1982 har vår
månen varit blodröd. jkpgnews press@jkpgnews.se. 28 september 2015 07:05. Under natten
till måndagen mellan 04:11-05:23 hade vi i Sverige störst chans att se fenomenet
Superblodmåne. Tack vare den molnfria himlen satt vi i.
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