Fräsch
ungdomsbok
om energi
•

KAN VI FÅ EL från blixtar
och elektriska ålar? Går det
att steka ägg på en sten i
öknen? Kan potatis ladda
mobiltelefonen?
Den tredje "Mysterie
boken" handlar om energi
i många olika former. På
samma lekfulla sätt som
böckerna Kroppens Mys
terier och Naturens Mys
terier ges förklaringar och
svar på nyfikna frågor.
Energins Mysterier är
nog egendigen riktad främst till mellanstadiet, men
fungerar som lärande och underhållande läsning för hela
grundskolan. Ja, till och med medelålders personer kan
läsa den med stor behållning. Boken är lättSamt upplagd
och väcker en spontan nyfikenhet som gör det svårt att
sluta läsa.
Energins Mysterier är dagsaktuell och förklarar såväl
vad kärnkraft är och innebär som varför vi far tsunami
vågor - och berättar om den energi som vi kan fa från
vågkraft. Men också hur beroende vi är avel och olja.
Energins Mysterier är den sjätte barnbok som Håkan
Borgström skrivit. Och precis som med föregångarna
talas inte om tunga och krångliga saker, som oljans be
ståndsdelar, mer om dess ursprung i form av dinosaurier
och vä.;{tdelar. För arr beskriva olika sorters gaser skildras
allt från pruttar till jäsande degar.
Hela boken är uppbyggd kring spännande frågor
kring blixtar, vågkraft, batterier och kroppens egen kraft.
Den kan rekommenderas för användning i undervisning.
Boken har en given plats i varje barnfamilj och kan men
fördel ges som present.
Kapidens tidar speglar bokens approach:

Kan vi dansa fram ljus?
Tankar vi dinosaurieblod i bilen?
Går det att steka ägg på en äkensten?
Kan vi elda med pruttar?
Kan vi härma soLen?
Kan potatis Ladda mobilen?
Varfor brinner trä?
Kan ett jläte ge 055 energi?
Går det att fl eL från en elektrisk åL?

Boken kan köpas på borgstromsforlag.se.
Kolla även bokens webbplats som är under uppbyggnad:
borgstromsforlag.se/ energinsmysterier
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