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"För en genomsnittlig vuxen bjuder boken på lika mycket bildning
som för barnen. Fantastiska fakta om djur från förr stimulerar barns
förmåga att tänka fritt och stort." Amanda Svensson, Expressen

"En fenomenal evolutionshistorielektion...på ett humoristiskt och
stilsäkert sätt. Illustrationerna är enkla i svartvitt, men med en

lekfullhet som gör djuren helt oemotståndligt charmiga. Texten är
handtextad med versaler och det underlättar för nybörjarläsaren."

Piroska Bakran, BTJ

Du kanske redan vet en hel del om dinosaurier, men visste du att det
på jorden också har levt gigantiska trollsländor, bävrar med horn och
ödlor med vingar på benen? Maja Säfström har i den här boken

illustrerat och samlat massor av spännande fakta om olika djur från
förr.

Med mycket humor och fantastiska, svartvita illustrationer
presenteras här koncentrerad, rolig och lärorik fakta. Att text är

handtextad med versaler, vilket gör det enklare för nybörjarläsaren.
En perfekt present till faktatörstande barn!

Maja Säfström är arkitekt och illustratör. Hon har över 130.000



följare på instagramkontot Majasbok. Med Fantastiska fakta om djur
debuterade hon som författare 2016.

"Träffa jättetrollsländan, flygödlan och den första fisken i denna söta
och lärorika illustrerade bok." ICA Kuriren

"En intresseväckande uppföljare till Fantastiska fakta om djur. /.../
Havsskorpionen, jättetrollsländan, titanoboan och den irländska

älgen: det naturhistoriska museet blir levande genom Säfströms urval
och pennföring." Martin Hellström, Dagens Nyheter

"Utmärkt för såväl barn som börjar läsa själva, som mor- och
farföräldrar som vill läsa högt. Den här boken kittlar helt klart
fantasin och rör om i tankebanorna." Leif Carlsson, Tidningen

Kulturen

"Rena, svartvita (och ofta mycket gulliga) tuschillustrationer av
djurarter, ackompanjerade av korta men förbluffande fakta./.../ För
en genomsnittlig vuxen bjuder boken på lika mycket bildning som
för barnen./.../ Fantastiska fakta om djur från förr stimulerar barns
förmåga att tänka fritt och stort." Amanda Svensson, Expressen

"Fascinerande och förbluffande läsning från början till slut - att alla
dessa urtidsdjur en gång funnits, på riktigt! Spännande och lättläst

fakta, lågmäld humor och vackra bilder." Vi läser

"En fenomenal evolutionshistorielektion då beskrivningarna har ett
tydligt fokus på djurets fysiska likheter med idag levande djur. Det
görs på ett humoristiskt och stilsäkert sätt. Illustrationerna är enkla i
svartvitt, men med en lekfullhet som gör djuren helt oemotståndligt
charmiga. Texten är handtextad med versaler och det underlättar för
nybörjarläsaren. Humoristiska pratbubblor där djuren själva kommer
till tals blandas med korta vetenskapliga fakta." Piroska Bakran, BTJ

"Det är en fängslande bok som ger ny kunskap, men som även sätter
fantasin i rörelse och inspirerar till både läsning och samtal med

barn." Miljömagasinet

"Säfströms teckningar jag skulle gärna ha en på väggen är oerhört
ömsinta, humoristiska och gestaltar de olika djuren med distinkta och
älskvärda karaktärer. Jag log mig igenom hela boken." Ola Wihlke,

bearbooks.se

"Uppföljaren till succén Fantastiska fakta om djur är minst lika bra.
de charmigt svartvitt tecknade djuren jag inte visste funnits existerar
ändå inga foton på Boken vidgar faktiskt mitt kunskapsfält och
öppnar upp för de mest fantastiska föreställningar om urtiden."

Josefin Jansson, Jönköpings-Posten



"En intressant bok om historiska djur./.../ Passar barn och
historieintresserade." Linda Sundström, Piteå-Tidningen
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