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Vad vi än gör så blir det nästan alltid sopor och när vi slänger dem så blir vi ändå inte av med skräpet! Vi
människor bygger gigantiska sopberg och förvandlar havet till en plastsoppa. Vi fraktar bort avfall till fjärran
länder och lämnar till och med kvar sopor i rymden.Det är ohållbart! Vi måste börja tänka på ett annat sätt. I
den här boken finns massor av konkreta tips på hur vi kan agera för att städa upp och sopa rent både där
hemma och utanför ytterdörren. Sopor är en faktabilderbok med ett allvarligt ämne förmedlat på ett enkelt
och hoppfullt sätt. I korta, informativa texter, med många bilder och pratbubblor beskriver Gerda Raidt

sopornas historia från Stenåldern till idag . Med sin bok vill Gerda uppmuntra och uppmana barn, unga och
vuxna att tänka till och göra något åt vår nerskräpade värld. Gerda Raidt, född i Berlin 1975, studerade

illustration i Halle och Leipzig.

Barr och Pinne lyckas inte fånga gosedjuret innan det faller ner i sopnedkastet När Pinne kommer ner i
soprummet är det tomt sopbilen har just hämtat allt skräp. Om någon har till ex.o grupp så sådana människa
behöver äta kött och ingen får säga att det är dåligt människa Folk köper mycket och sedan kastar mycket i
soporna och det är väldigt onödig Hög priser gör att folk köper inte grönsaker och affärer sedan kastar det

Allt är dum

Sopor

Men vad är det för fel med det. Skickas inom 13 vardagar. Kartonnage 2019. Samhället blir allt större
produktionen av sopor ökar Jordens öde ligger i mänsklighetens händer. Goodreads helps you keep track of

books you want to read. Kort kommentar om det egyptiska valet som publicerades på Aftonbladets
kultursidor idag Mellan gevärspiporna och valurnorna Den första dagen av det egyptiska parlamentsvalet
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blev ungefär så kaotisk som många förutspått Vallokaler som inte öppnade för att domaren kört vilse eller den
lokala polischefen vägrat leverera röstlängderna fingerbläck som gick att tvätta bort med. Sopor allt om de
mest störande sakerna i världen. ABC Forlag 2019. Men om de förra var fler i våras är det tydligt att de
senare har blivit fler för varje dag som gått efter att militären ställt tusentals egyptier inför summariska

militärdomstolar använt allt brutalare våld för att slå ner protester och deklarerat sin beslutsamhet att behålla
makten åtminstone till början av 2013 och i. Mannen som kan allt om plast . Världen som vilja och

föreställning Arthur Schopenhauer Häftad. De har mycket makt över samhället. Men om du till slut är för
frekvent med dina inlägg då hamnar du också på en lista över mest aktiva bloggare. Sopor allt om de mest.
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