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"En mycket bra och pedagogisk bok" Bibliotekstjänst, Ulf Hyltén-Cavallius
Se hur allt fungerar - med många flikar att lyfta!
Vad händer när man spolar på toaletten? Hur kan glödlampan lysa? Varför kan båtar flyta och flygplanen
hålla sig i luften?
Lyft på flikarna och titta efter hur saker fungerar - från vardagsuppfinningar till stora maskiner.
Det finns över 90 flikar att lyfta, som visar insidan av bilmotorn, toaletten, rulltrappan, ubåten, brödrosten,
hårtorken, hissen, pianot...
Det förklaras hur en brandsläckare funkar, vad som händer när man växlar på en cykel, hur vatten kan åka in
och ut ur huset, hur musik skapas, varför en mikrovågsugn kan värma mat, hur en lyftkran bygger hus, hur en
dammsugare suger in smuts, och mycket mer!
En lärorik, underhållande och detaljrik faktabok som både barn och vuxna kan ha glädje av. Ålder ca 6-12 år.
I samma serie: TITTA IN I KROPPEN & TITTA IN I UNIVERSUM

Välkommen till EcoRides auktoriserade elcykelåterförsäljare i Porsgrunn, Porsgrunn Sykkel. Här kan du se
och testcykla, samt få vägledning om elcykel EcoRide-vorhandler Oslo - Välkommen! Välkommen till
EcoRides auktoriserade elcykelåterförsäljare i Oslo, Røa Sport. Här kan du se och testcykla, samt få. Våre
kunders egne uttalelser: Vi oppmuntrer våre kunder til å skrive noen hyggelige linjer i vår gjestebok.
Kommentarer på denne siden er egne uttalelser direkte.
Programmet er 100% gratis og passer godt om du ikke har behov for å sende mer enn 5-10 fakturaer i uka.
Les og last ned flere gratis fakturaprogrammer: Lia stretchbukse er en bestselgende og hurtigtørkende turbukse
med fireveis stretch spesielt utviklet for aktivt friluftsliv. Dette er en fukttransporterende og lett. MSP Gratis
vip og starcoins !!! Her kan du få moviestarplanet gratis vip og starcoins! Legg inn brukernavn og passord så
får du 1 AR VIP og 75.000 starcoins på et. Samsung side by side RS53K4400SA (stål) - Få plass til det du
måtte ønske med dette side by side skapet fra Samsung. Skapet har is- og vanndispenser og det. Samsung
55&quote; 4K UHD Smart-TV UE55KU6075 - Kom nærmere det som skjer med skjermen med Samsung
55&quote; 4K UHD Smart-TV UE55KU6075. Denne smart-TVen leverer. Aktuelt: Regjeringen foreslår
omfattende endringer av barnevernloven Cause på Facebook Gruppen til Familiens Selvstendige Rettpå
Facebook Ole Texmo: Hva er galt. Maigret ved veiskillet: Verdens tøffeste togturer: Munter mat: Billett til
kjær. Havets helter: På øy-eventyr med Anne o. Livets mirakler

