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Description:
Svenska författaren Sarah Sheppard följer upp supersuccén Viktiga kartor med faktaboken
Hajar. Med nördens brinnande intresse har hon berättat om dinousarier och andra djur i
böckerna Massor av dinosaurier, Varning för köttgänget och Djuren i skogen. Hennes text
och illustrationer väcker nyfikenhet och ger kunskap för stora och små. Hajarna började
utvecklas för 400 miljoner år sedan. Men till skillnad mot dinosaurierna överlevde hajarna
den stora meteoriten, flera massutdöenden och istider.Det finns de som är mycket små och
andra som är enorma. Det finns de som bara äter plankton och andra som äter allt som
simmar eller flyter. Alla är spännande och imponerande på sitt sätt.Och lite skrämmande,
eller hur? Det finns få djur som vi är så rädda för trots att det är större risk att du dör av att få
en kokosnöt i huvudet på väg ner till stranden, än att en haj biter dig när du hoppar i
vattnet. Här får du en chans att lära känna dem bättre, titta på kartor och några bra tips på
hur man undviker det där dåliga mötet med en haj som vi drömmer mardrömmar om!Sarah
Sheppards faktaböcker för barn står i en klass för sig. Med nördens brinnande intresse
dyker hon ner i olika ämnen och visar oss andra hur fantastisk vår planet är!Hennes böcker
om dinosaurier, Massor av dinosaurier (nominerad till Augustpriset), Varning för Köttgänget,
Dino A-B-C och Dino 1-2-3 är ett måste för alla som vill veta mer om dinosaurier. 2013 kom
den fantastiska kartboken Viktiga kartor - för äventyrare och dagdrömmare som tilldelats
Carl von Linné-plaketten för årets bästa faktabok!"Sarah Sheppard har skapat en

totaltäckande, fascinerande bok om dessa mystiska djur [...]. En oslagbar kombination av
kittlande fakta och roliga teckningar." Ingalill Mosander, Aftonbladet"Liksom i sina tidigare
faktaböcker [...] åstadkommer Sheppard en utmärkt balans mellan dödligt och bedårande"
Petter Lindgren, Aftonbladet
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