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Möt djurvärldens mest hårdhudade överlevare!

Underhållande och lättlästa fakta om djur som lever på jordens mest extrema platser.
Jorden är en planet med enorma skillnader. Här finns allt från brännheta öknar till iskalla poler. Här finns berg
som når ovanför molnen och hav som är flera mil djupa. Och överallt anpassar sig djur och överlever.
Det finns insekter som fryser till is på vintern och tinar upp när det blir sommar. Det finns maskar som lever
hela livet i nästan kokande vatten. Det finns till och med djur som kan överleva i rymden!
Här får du möta jordens tuffaste djur i en underhållande bok full av fantastiska fakta av Jens Hansegård, med
härliga färgillustrationer av Anders Nyberg.
”Jordens tuffaste djur” ingår i serien ”Lätt att läsa Fakta”, en ny bokserie som bjuder på rikt illustrerad fakta

för vetgiriga nybörjarläsare.

Tidigare böcker i serien om vår fantastiska planet av Jens Hansegård och Anders Nyberg är Jordens tuffaste
djur, Jordens försvunna skatter och Jordens rekordbok. Jordens tuffaste djur: Oversatt av: Borgund, Ole Jan:
Serie: Leseland: ISBN/EAN: 9788252189391: Kategori: Faktabøker: Alder: 6 - 9: Omtale; Bøker i serien;
Omtale. Kjøp bøker av Jens Hansegård. Til forsiden av Tanum.no. Kundeservice; Logg inn; Min side Tankar
om rymden möter hisnande fakta Fantasyförfattaren Jo Salmson och illustratören Axel Rator bjuder på
spännande rymdfakta för vetgiriga nybörjarläsare, i. Vi benytter cookies. Du godtar dette ved å benytte sidene
våre. Oppdatering av handlekurv, vennligst vent. Vennligst vent. Vi benytter cookies. Du godtar dette ved å
benytte sidene våre. Oppdatering av handlekurv, vennligst vent. Vennligst vent. (Northern Exposure)
Amerikansk dramaserie fra 1991. Den unge doktor Joel Fleischman flytter fra New York til en liten landsby
inne i Alaska for å praktisere i fire. Originaltittel: Jordens tuffaste djur Forlag: Det Norske Samlaget
Utgivelsesår: 2016 Utgave: 1 Utgivelsesdato: 19-01-2016. Serie Superrask. Höjer, Dan. Innbundet.

