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Guinness world records : rekordboken. 2007 Ltd Guinness World Records boken PDF Guinness rekordbok är
unik i världen genom att ämnesvis presentera rekorduppgifter om allt mellan himmel och jord. I årets utgåva
har boken fått ännu mer av uppslagsverkskänsla med fler intressanta ämnen som kan vara till stor glädje och
hjälp bland annat vid läxläsning: ”Ovanliga experiment”, ”Människans anatomi” och ”Antiken”. Nytt för i år

är även att avdelningen för djur och natur blivit större med massor av nya rekord med djur ordentligt
katalogiserade efter sort och art. Du finner också mängder av spännande korsreferenser, tabeller och en helt

uppdaterad sportsektion. Intressanta intervjuer med världsberömda kändisar varvas med de senaste
forskningsrönen och nya häftiga högaktuella rekordkategorier som actionsporter, dataspel, kändisskvaller,

seriealbum, prylar och rolig teknologi. Alltifrån snabbast, tyngst, längst, högst och farligast till svårast, dyrast
och konstigast … Läs om de rikaste och mest berömda idrottarna, kungligheterna, artisterna och andra

världskända personer. Här får du också den senaste uppdateringen av de farligaste sjukdomarna, de senaste
idrottsrekorden, de största samlingarna och mycket, mycket annat. Nytt för i år är även mängder av uppslag
för läsaren med en massa rekord man själv kan pröva att göra själv – på 1 minut eller på 1 dag. Årets utgåva
har helt nytt bildmaterial, utvikningsbara bilder och över 1500 rekord. Dessutom får du svar på frågor som:
Hur lång är världens längsta människa? Var utövar man de häftigaste extremsporterna? Hur fort går världens

snabbaste bil? Vem är världens mest kända artist genom tiderna? Och hur kommer DU med i boken?
Översättning: Anders Rolf, Catharina Andersson, Erik Nisser m.fl. Originaltitel: Guinness World Records

2007. Kartonnage, illustrerad, ca 280 sid.

 

Guinness rekordbok är unik i världen genom att ämnesvis presentera
rekorduppgifter om allt mellan himmel och jord. I årets utgåva har
boken fått ännu mer av uppslagsverkskänsla med fler intressanta
ämnen som kan vara till stor glädje och hjälp bland annat vid
läxläsning: ”Ovanliga experiment”, ”Människans anatomi” och
”Antiken”. Nytt för i år är även att avdelningen för djur och natur

blivit större med massor av nya rekord med djur ordentligt
katalogiserade efter sort och art. Du finner också mängder av



spännande korsreferenser, tabeller och en helt uppdaterad
sportsektion. Intressanta intervjuer med världsberömda kändisar

varvas med de senaste forskningsrönen och nya häftiga högaktuella
rekordkategorier som actionsporter, dataspel, kändisskvaller,

seriealbum, prylar och rolig teknologi. Alltifrån snabbast, tyngst,
längst, högst och farligast till svårast, dyrast och konstigast … Läs

om de rikaste och mest berömda idrottarna, kungligheterna,
artisterna och andra världskända personer. Här får du också den
senaste uppdateringen av de farligaste sjukdomarna, de senaste

idrottsrekorden, de största samlingarna och mycket, mycket annat.
Nytt för i år är även mängder av uppslag för läsaren med en massa
rekord man själv kan pröva att göra själv – på 1 minut eller på 1 dag.
Årets utgåva har helt nytt bildmaterial, utvikningsbara bilder och
över 1500 rekord. Dessutom får du svar på frågor som: Hur lång är

världens längsta människa? Var utövar man de häftigaste
extremsporterna? Hur fort går världens snabbaste bil? Vem är

världens mest kända artist genom tiderna? Och hur kommer DU med
i boken? Översättning: Anders Rolf, Catharina Andersson, Erik

Nisser m.fl. Originaltitel: Guinness World Records 2007.
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