
Språkomaten
Ladda ner boken PDF

Mats Wänblad
Språkomaten Mats Wänblad boken PDF Tvillingarna Castor och Polly har flyttat till rymden! Deras mamma
är rymdforskare, och hon ska se om det finns liv på planeten Argo 7. Urtrist, tycker barnen. I alla fall innan de

själva gått på upptäcktsfärd ...

Argo 7 kryllar av liv, men hur gör man för att prata med alla nya varelser som man träffar? Castor uppfinner
en apparat som kan översätta rymdspråk, en språkomat. Fast frågan är om den verkligen fungerar eller om

rymdvarelserna är jätteknäppa?

Stjärnor & planeter är en ny lättläst serie av Mats Wänblad och Kenneth Andersson. Böckerna har kort och
läsvänlig text, spännande handling och massor av färgstarka bilder. Själva berättelserna är skrivna med små
bokstäver, men i bilderna finns pratbubblor med stora bokstäver. Man kan alltså öva läsning på två nivåer!

Stjärnor & planeter avslutas också med faktauppslag som berättar lite mer om rymden.
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