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Heja hajen!

Under arbetet med bästsäljaren Viktiga kartor - för äventyrare och dagdrömmare (2013) upptäckte Sarah
Sheppard många spännande saker som inte fick plats på uppslagen i den boken. Nu får en del av det som inte
fick plats, men som man vill veta mer om, egna böcker.
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 [...]. Ingalill Mosander,
Aftonbladet
"[...] en utmärkt balans mellan dödligt och bedårande" Petter Lindgren, Aftonbladet
"Sarah Sheppard har en omisskännlig, kunnig och humoristisk stil och levererar fakta […] till barn från 1 –
100 år." Jenny Berntson Djurvall, Naturmorgon SR P1
"De ler glatt och skenheligt mot läsarna medan Sarah Sheppard berättar om deras mindre trevliga matvanor."
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Al Hajar Traverse Film, Bikepacking Oman - BIKEPACKING.com. bikepacking.com. A mesmerizing film
following three riders as they experience the landscape, culture and. - Jeg tror ekstremismen vokser frem når
man begrenser folks handlefrihet og følger med på alt de gjør, sier Hajar (21) fra Brussel-bydelen Forest.
Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur. Om
du liker sol og bad eller action og eventyr, er Omans fortryllende hovedstad en perfekt måte å oppleve
Midtøsten på. Noen få gatelys lyser opp i. Godkjente spesialister i allmennmedisin. Sist oppdatert 30.5. 2017
med 3 412 godkjenninger gitt tom. 24.5. 2017 (listen kan inneholde godkjenninger som er utløpt.

