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Hvorfor går vi på to ben?· Hvorfor virker vandpytter som magneter på børn?· Hvorfor kan mennesket svømme
længere og dykke dybere end de fleste andre landpattedyr? Disse spørgsmål diskuteres i Emmas familie efter
en tur i Vandland.Da Emma senere skal sove, drømmer hun, at hun er en menneskeabe, der strejfer omkring
med sin gruppe. Regnskoven, som aberne indtil nu har fundet mad i, svinder ind, fordi klimaet forandrer sig.
Der falder mindre regn, og sletterne breder sig. Så nu sulter aberne.Emma oplever mange mærkelige ting på
sin rejse, der ender ved havet.Ved stranden sker der et spring i abernes udvikling hen mod mennesket.
Jungleaben bliver til vandaben, en mere intelligent variant, som begynder at lave redskaber og våben.Nogle
forskere er uenige med Darwin i, at mennesket lærte at gå på to ben ved at komme ned fra træerne og leve på
savannen. De tror i stedet, at vi mistede pelsen og begyndte at gå på to ben ved at leve ved vandet. Teorien
hedder vandabe-teorien.Bogen her er en historie om, hvordan det kunne være gået til …
Lige præcis sådan er Zakynthos. Mallorca guide. En sær blanding af sorg og savn og lidt forventningens
glæde. Nordre Dyrehospital er specialiseret indenfor hunde, katte, kaniner og gnavere og er centralt
beliggende i Lystrup lige nord for Aarhus. Nordre Dyrehospital er et moderne dyrehospital, hvor vi har som
målsætning altid at være på forkant med den faglige og teknologiske udvikling. Der går ikke et øjeblik, vi
mærker det døgnet rundt, at vi savner Maddy så forfærdeligt meget. Nordre Dyrehospital er et moderne

dyrehospital, hvor vi har som målsætning altid at være på forkant med den faglige og teknologiske udvikling.
Mallorca guide. Mellieha Holiday Centre er et populært feriested på Malta. Et utal af strande, uspolerede
naturoplevelser og klart, blåt vand. Zakynthos - det gode liv, når det er allerbedst. Kelly Marks 'Gode
Manerer', Dansk, Hvordan din adfærd påvirker hestens Forfatter: Kelly Marks Indbundet - 224 sider - mål 25x
19,5 x 2 cm, vægt: 870 g. Lige præcis sådan er Zakynthos. Lige præcis sådan er Zakynthos. Lige præcis
sådan er Zakynthos. Læs om strande, restauranter, barer og seværdigheder på alletiders mest populære ferieø,
der har masser af oplevsler Den arktiske hovedby er ikke bare spækket med kultur og historie, det er også et af
de bedste steder at se nordlys. Kelly Marks 'Gode Manerer', Dansk, Hvordan din adfærd påvirker hestens
Forfatter: Kelly Marks Indbundet - 224 sider - mål 25x 19,5 x 2 cm, vægt: 870 g. Mellieha Holiday Centre er
et populært feriested på Malta. Der går ikke et øjeblik, vi mærker det døgnet rundt, at vi savner Maddy så
forfærdeligt meget. Der går ikke et øjeblik, vi mærker det døgnet rundt, at vi savner Maddy så forfærdeligt
meget.
En sær blanding af sorg og savn og lidt forventningens glæde. Pool, legeplads, restauranter mm.

