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BESKRIVNING

Två år efter Janne Lööfs suveräna ABC-bok med sitt myller av spännande figurer från apa till ödla, tar han
sig an siffrorna. Och självklart gör han det med bravur, som alltid! Alice har hoppat in som städerska och
står just i begrepp att gno runt i professor Gustavssons biologiska laboratorium. Det går knappt att
komma fram med skurborsten, för där är smockfullt av grejer och apparater. Men framför allt är där fullt
av djur, i olika antal beroende på sort. Och alla är de intensivt sysselsatta med siffror på ett eller annat
sätt!De målar och skriver siffror, bygger med sifferklotsar och knappar på ålderstigna räknemaskiner och
andra mystiska apparater. Kort sagt, de lär sig räkna (i bästa "Lööf-anda"). Snart upptäcker professorn att
hans fem tvättbjörnar rymt genom ett öppet fönster. Den uppmärksamma läsaren ser då också att någon
som inte alls hör hemma i laboratoriet smiter ut genom ett annat öppet fönster. Någon som inte verkar ha
rent mjöl i nätkassen & Professorn och Alice jagar ut på stan efter tvättbjörnarna tillsammans med hunden
Nio. Det blir en kamp med tiden, som läsaren kan följa via alla klockor på husen. Ska räddnings-patrullen
hinna fånga rymlingarna innan de börjar klottra på allt de älskar att måla siffror? Och vad har den skumme
inkräktaren från labbet för sig egentligen, han som skymtar överallt? Vad är det för jätteägg han har bakpå
sin motorcykel? Kommer inte det ifrån labbet?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

ABC- och SIFFERboken - bonniercarlsen.se

Lär dig siffror med Jan Lööf! Alice har hoppat in som städerska och står just i begrepp att gno runt i
professor Gustavssons biologiska laboratorium.

Sifferboken - ett naturligt omslag - majema.se

Pris: 68 kr. inbunden, 2008. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Sifferboken av Jan Lööf (ISBN
9789163858802) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr Alltid bra ...

Sifferboken | Jan Lööf | 59 SEK - bokborsen.se

Lektion : Sifferbok. Författare: Angela Engler Datum: 1 oktober 2013 Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år F-1
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