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Guinness World Records 2012 Flera författare boken PDF Guinness World Records 2012 – en ny årgång,
sprängfylld med fantastiska bilder och nya rekord! Årets tema är luften. Med en unik läcker design och
färgkodade kapitel presenteras massvis med fascinerande fakta, värdefullt vetande, rafflande rekord och

tokiga tävlingar. Förutom de klassiska uppslagen om djur och natur, vetenskap, sport och underhållning hittar
du specialuppslag om de tidiga civilisationerna, de största katastroferna och de värsta klimathoten. Över 100
olika teman och ämnen och 900 otroliga nya bilder. Dessutom, läs om hur du går till väga för att sätta ditt
eget rekord!Myter och faktoider – kolla hur mycket du vet är sant, egentligen!Snabba fakta – fascinerande

introduktionsfakta om berättelserna bakom rekorden.Pionjärer – den nya generationens män och kvinnor som
spränger gränserna för den mänskliga kroppen med nya otroliga rekord, på land, i luften och i

vattnet!Genomsnittsläsaren - få reda på hur mycket tid du lägger på att kolla på tv, spela tv-spel, sova, andas
och skratta!Nya häftiga uppslag: Otroliga 4000 nya, uppdaterade och klassiska rekordRymdenPlaneten jorden

OS i LondonMänniskans kropp och anatomi Teknik och vetenskap Underhållning och sport

 

Guinness World Records 2012 – en ny årgång, sprängfylld med
fantastiska bilder och nya rekord! Årets tema är luften. Med en unik

läcker design och färgkodade kapitel presenteras massvis med
fascinerande fakta, värdefullt vetande, rafflande rekord och tokiga
tävlingar. Förutom de klassiska uppslagen om djur och natur,

vetenskap, sport och underhållning hittar du specialuppslag om de
tidiga civilisationerna, de största katastroferna och de värsta

klimathoten. Över 100 olika teman och ämnen och 900 otroliga nya
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