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Fantastiska djur Ben Hoare boken PDF Följ med in i djurens fantastiska värld och möt en mängd spännande

varelser, från väldiga valar till små skalbaggar, i denna praktfulla bok!
Genom anslående foton i närbild, vackra illustrationer och korta, informativa texter presenteras över 100

olika djur från alla kategorier: däggdjur, fiskar, fåglar, insekter och reptiler.
För varje djur får man förutom allmänna fakta, som exempelvis utbredning, utseende och föda, också veta

något roligt och oväntat. Här kan du till exempel läsa om hur koalan fick sitt namn, hur havsbävrar gör för att
inte driva iväg när de sover i vattnet och varför flamingon är rosa. Och visste du till exempel att igelkottar

kan klättra i träd, att sengångare är duktiga simmare, att bläckfiskar har tre hjärtan eller att får kan känna igen
upp till femtio andra fåransikten?

En perfekt bok för alla som är intresserade av djur och nyfikna på deras liv!
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