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Har katte navler? Paul Heiney Hent PDF Efterfølgeren til succesbogen: "Kan en ko gå ned ad trapper?". Med
flere spørgsmål til den uforbederlige nysgerrige quizaholic og vidensnørd. Hvorfor er snot grønt? Hvor mange

skiver brød kunne man riste ved et lynnedslag? Får træer kræft? Hvor højt op går atmosfæren?

Ved at stille spørgsmål fra den brede offentlighed, undersøger denne underholdende bog videnskaben bag de
ting, som vi tager for givet og forklarer, hvordan tingene hænger sammen i denne verden.

Se svar om behårede eskimoer til eksploderende måger, fra stød i albuen til sammenfiltret sengetøj, Dette er
endnu en sjov, underholdende og oplysende bog.

Paul Heiney er forfatter, radiomand og journalist. Han har været medarbejder ved flere af Storbritanniens
landsdækkende netværk. Han har for tiden et forbrugerprogram i TV, der hedder "Watchdog". Han har en fast

spalte hos Times og har også skrevet bogen "Kan en ko gå ned ad trapper?".

Bogen er illustreret med Bill Ledgers originale og morsomme tegninger. Det er en perfekt gave til
quizfanatikere, videnskabstosser og umættelige spørgejørgen'er.

Men det allervigtigste er, at den afslører, om katte rent faktisk har navler.
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