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Vad vet du om vatten? 
Var och en av oss har tagit sitt första simtag 
i vattnet inuti mammas mage. Det är också 
här som boken inleder upptäcktsfärden 
genom vattnet i hav, moln och is. Vi får 
följa med på resor både till nordpolen och 
Marianergraven och stiha bekantskap med 
hajar och kameler som båda på sitt eget sätt 
är beroende av vatten. Mitt i allt plaskande 
har också människan en given roll. Spän
nande fakta om regn och tidvatten varvas på 
ett naturligt sätt med brandmän, oljeutsläpp 
och vatten på flaska. 

Boken lockar tillläsning med sina korta, 
lättlästa textstycken och många små fakta
lådor. Det är rol igt att bläddra och bli nyfiken 
på lekfulla bilder av de mest konstiga varel
ser och fenomen. Man börjar med att läsa 
lite och har plötsligt slukat hela boken. 

Författaren har lyckats få med det mesta 
man kan berätta om vatten utan att boken 

känns tung. På sina ställen blir det lite väl 
långa djupdykningar i siffor, men å andra si
dan kan den som inte intresserar sig för stora 
tal istället beundra fotografierna som är 
både knasiga och lärorika om vartannat. De 
nio faktaspäckade kapitlen är alla granskade 
av experter inom ämnet. 

Det går lika bra att läsa ensam som att till
sammans förundras över vattnets mysterier. 
Boken passar både som godnattsaga och att 
ha som komplement till läromed len. Såväl 
barn som vuxna lär sig garanterat något 
nytt och i slutet av boken kan man utmana 
varandra i en frågesport. Vet du varför glas
sen inte fryser till stenhård is? Är det sant att 
hunden svettas genom munnen? 

Boken är den femte i en serie med mys
terieböcker. Av de tidigare böckerna finns 
Miljöns mysterier också som e - bok. 
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