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Dolly, Laika, Keiko, Bubbles och Seabiscuit är några av huvudpersonerna i dessa femtio berättelser om djur
som på olika sätt har påverkat historiens gång. Här finns bland annat katter, delfiner, apor och fåglar som alla
har utmärkt sig genom olika bedrifter. Möt hunden Hachiko som fortfarande tio år efter sin ägares död stod
och väntade på honom på tågstationen där de brukade träffas. Eller gorillan Jambo som vakade över en liten
pojke som hade ramlat ner i gorillahägnet, och på så sätt skyddade honom från att bli attackerad av andra

gorillor, tills djurskötare kom och hämtade pojken. Eller hunden Frida som deltagit i över femtio
räddningsoperationer vid jordbävningar och andra naturkatastrofer och räddat flera människors liv. I korta,

medryckande texter och med fina illustrationer presenteras dessa modiga, vänliga, lojala och intelligenta djur.

Carson menade att hotet från miljögifterna hotade hela djurlivet. Sagor om modiga hjältedjur Sanna historier
om djur som räddade världen Mike . Assyrierna är fruktade krigare och har stridsvagnar dragna av hästar.

Djur På E

Svampdjuren är flercelliga djur med enkel uppbyggnad. Artiklar och topplistor med bilder filmer och fakta.
Skickas inom 13 vardagar. Ca 600 f.v.t. Det skulle förbättra världen. Här träffar barnet många gulliga

djurungar och får lära sig hur de låter. Denna roman känd genom sin berömda öppningsmening. I den här
boken läser vi sanna berättelser om djur som utfört hjältedåd och med fara för sina egna liv när de hjälpt och
räddat människor i kris. Det skulle inte ge fler tittare. Assyrierna är fruktade krigare och har stridsvagnar
dragna av hästar. Avsnitt två Barnsagor . Djur är fantastiska hjältar inte bara i fablernas värld utan också i

verkliga livet I denna underbara bok får du läsa om 50 st historier om djur som har förändrat historiens gång
eller utmärkt sig med sitt mod sin intelligens eller sin lojalitet. Barnboken är en viktig källa till hur synen på

barnet har förändrats genom tiderna . Sagor om djur som har förändrat världen. Det häftigaste om djur.
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