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Bebisfabriken Katy Kimbell, Li Söderberg boken PDF Hur gör djur? Äntligen kommer en bok om

fortplantning, en vackert illustrerad faktabok om hur ett antal djur gör för att göra och ta hand om sina ungar.
Några djur vi får möta är: Noshörning: Akta, bajsattack! Nu är det bäst att du håller dig undan, för mamma
noshörning är redo för att para sig och då går det vilt till. Hon skvätter och sprätter sitt bajs så att det hamnar
på träd, stenar och växter. Doften får sedan hanarna att vilja träffa henne. Nandu: En alldeles eggstra pappa!
Här är det pappa nandu som gör allt jobb. När det är dags för parningstid fixar han en fin grop och väntar
sedan på att honorna ska komma och lägga ägg. Sedan kan han ruva på upp till 70 ägg samtidigt. Svarta

änkan: Passa dig! Spindelhonan är cirka 30 gånger större än hanen och har fått sitt namn för att hon dödar sin
partner efter parning. Ibland äter hon till och med upp honom!  
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