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Hur långt in i jorden kan man borra? Är en elektrisk ål verkligen elektrisk? Varför reser sig hårstråna när man
ryser?Varje år får forskare och experter vid Stockholms Universitet svara på frågor från sjätteklassare som rör
de naturvetenskapliga ämnena. Och via den Levande frågelådans hemsida och de stora öppna frågestunderna
två gånger om året har man besvarat en mängd frågor om allt mellan himmel och jord. I Frågvis" kan du ta
del av det som behandlats. Underhållande och allmänbildande läsning!Calle Marthin som är redaktör för

boken är själv vetgirig författare till "Allt du behöver veta" och manusförfattare till tv- och
dramaproduktioner för SVT.Nino Keller har illustrerat. Han är ofta förekommande illustratör i Kamratposten,

men är också känd för sin andra karriär - som musiker.Boken är ett samarbete med Naturvetenskapliga
fakulteten vid Stockholms Universitet.

Frågvis chef stöttar personal. Lilla Landet Frågvis The little curious country was created as a project to be
exhibited in NU DÅ a sibling exhibition to. I Ständigt frågvis berättar hon ackompanjerad av många bilder på
ett avväpnande och humoristiskt vis om flera av dessa möten och hur det gäller att inte väja för de obekväma
frågorna. Svenska som ställer många frågor Värst vad du var frågvis i dag Jämför vetgirig nyfiken Besläktade

ord frågvishet.

Nino Keller

Engelsk översättning av frågvis svensktengelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till
engelska gratis online. www.windowslivehelp.com. HP Community About fragvis. LasseFrågvis Preview this
item. From Dicios.com the best free online English to Swedish dictionary. Integrates with your application so
that the visualizers run on the target platform. Mer än 40 år på Expressen. Frågvis translated from Swedish to

English including synonyms definitions and related words.
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