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Kan du høre træerne Peter Wohlleben Hent PDF Kan træer snakke? Sover træer om natten? Går træernes børn

i skole? Elsker mor-træer deres børn? Hvorfor er dyr bange for os? Kan træer huske? Hvordan fungerer
skovens internet? Hvordan kommer træer på toilettet? Tag med på en spændende og levende opdagelsesrejse
gennem skoven, når Peter Wohlleben svarer på alle mulige og umulige spørgsmål fra yngre (og ældre!) læsere

- ja, selv på spørgsmål, som ingen har tænkt over at stille! Hans humoristiske og underholdende svar vil
fascinere og overraske, og vi vil komme til at opleve skoven på en fuldstændig ny måde. I Kan du høre

træerne snakke? formidler forfatteren i børnehøjde de pointer, han er kendt for fra sine voksenbøger – og det
bliver det bestemt ikke mindre spændende af! Der er ikke mange forfattere, der som Peter Wohlleben kan

forklare komplekse emner og problemstillinger på en så simpel, pædagogisk og underholdende måde. Bogen
er gennemillustreret med farvefoto og små tegninger. Til børn, deres familier og andre nysgerrige fra 6 år

 

Kan træer snakke? Sover træer om natten? Går træernes børn i skole?
Elsker mor-træer deres børn? Hvorfor er dyr bange for os? Kan træer
huske? Hvordan fungerer skovens internet? Hvordan kommer træer
på toilettet? Tag med på en spændende og levende opdagelsesrejse
gennem skoven, når Peter Wohlleben svarer på alle mulige og
umulige spørgsmål fra yngre (og ældre!) læsere - ja, selv på

spørgsmål, som ingen har tænkt over at stille! Hans humoristiske og
underholdende svar vil fascinere og overraske, og vi vil komme til at
opleve skoven på en fuldstændig ny måde. I Kan du høre træerne
snakke? formidler forfatteren i børnehøjde de pointer, han er kendt
for fra sine voksenbøger – og det bliver det bestemt ikke mindre
spændende af! Der er ikke mange forfattere, der som Peter

Wohlleben kan forklare komplekse emner og problemstillinger på en
så simpel, pædagogisk og underholdende måde. Bogen er

gennemillustreret med farvefoto og små tegninger. Til børn, deres
familier og andre nysgerrige fra 6 år
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