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"Jag blev lika fascinerad som den storögda femåring jag läste högt
för. Verkligen en fantastisk bilderbok med roliga teckningar och

förbluffande innehåll." Ingalill Mosander, Aftonbladet

Visste du att giraffer kan slicka sina öron? Eller att uttrar håller
handen när de ska sova?

Det här och många fler fantastiska fakta om små och stora djur får du
lära dig i Maja Säfströms lekfulla och vackert illustrerade bok. Det är

lika mycket en rolig bok för barn som en vacker presentbok för
vuxna.

 Maja Säfström är arkitekt och illustratör. Hon har över
100.000 följare på instagramkontot Majasbok. Fantastiska fakta om

djur är hennes debut. 

"Illustrationerna är så vackert enkla och innehåller så mycket värme
hur lyckas hon?? Och så tycker jag det var superkul att hon har sådan
kort, rolig fakta med! Ja helt klart en favoritbok, redan. För stora och

små." Louise Winblad, Amelia

"Jag rekommenderar Fantastiska fakta om djur även för vuxna (som



jag). Läs ett uppslag varje kväll (om du kan hålla dig) och dröm
sedan om uttrar, pandor och sjöstjärnor." Bokhora

"Djurfaktan är faktisk just så fantastisk som titeln förespeglar. Det
är en bok man gärna läser högt ur medan de som lyssnar utbrister:
Va?? Är det sant??! Det är roligt för hela familjen och den passar

utmärkt som presentbok. Och den är en guldgruva för lärare som har
hakat på "grej of the day"-trenden." Boklus

 "Både jag, treåringen och sexåringen jag läser med sugs in i boken.
Faktan om djuren är precis lika fantastisk som utlovat och skriven på
ett självklart vis som är begripligt även för de minsta. Den här boken

rekommenderas, för alla åldrar." Ida Therén, ETC

"I Maja Säfströms fint illustrerade bok hittar ni roliga fakta om djur
för stora och små som leder vidare till spännande och roliga samtal."

Mama

 
 

 

 

Jag blev lika fascinerad som den storögda femåring jag läste högt för.
Vem visste att uttrar håller handen när de ska sova? Verkligen en

fantastisk bilderbok med roliga teckningar och förbluffande innehåll.

Ingalill Mosander, Aftonbladet
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