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Jordens tuffaste djur Jens Hansegård boken PDF 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.
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