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Världens bilar Jakob Nilsson, Olle Wilson boken PDF Nova och hennes morfar får fel på Volvon när de är på
väg till ett kalas. De lyckas ta sig till en bilskrot för att köpa reservdelar. Bland alla skrotbilar där finns några
gamla som glömts bort i ett hörn. En av de rostiga bilarna har en jordglob framme i grillen. Den lossnar - och
då börjar den spännande resan bland världens bilar! 
I Världens bilar möter du en brokig blandning av bilar

från hela världen. Volvo och SAAB från Sverige förstås. Men också franska, tyska, engelska och
amerikanska. Och så får du träffa Nycklas och Gnista! Nova och morfar reser i fantasin och i tiden till de
miljöer där bilarna hör hemma. Hur bilar funkar och anpassats till länders kultur får vi också se. Men också

vad som händer när bilar och människor från olika länder möts. Och nästan krockar! En mängd olika
bilmärken presenteras i sina respektive hemmiljöer, så att man får en uppfattning om både tidsandan, när
bilarna tillverkades, och de olika ländernas typiska särdrag. Huvudpersonen är en flicka som färdas genom
tidsåldrar, platser och bilmodeller. Det blir på samma gång en teknisk, konstnärlig och kulturell resa, som
visar en globalt kulturell mix. 
Boken har även ett historiskt perspektiv där bilar från olika epoker visas upp.
Olika teman visar bilarnas sammanhang. Till exempel stad, landsbygd, fabrik, bilskrot, försäljningshall,
bilsalong, verkstad, racing, polis, ambulans, brandkår etc. Bilens tekniska funktioner förklaras också. Här
kommer även kulturella aspekter in, som exempel stora amerikanska bilar och små italienska. Vi möter här
bilar från Frankrike, USA, Tyskland, England, Sverige, Italien, Spanien, Japan, Tjeckien och Ryssland. Ålder

6 – 12 år. 






Nova och hennes morfar får fel på Volvon när de är på väg till ett
kalas. De lyckas ta sig till en bilskrot för att köpa reservdelar. Bland
alla skrotbilar där finns några gamla som glömts bort i ett hörn. En
av de rostiga bilarna har en jordglob framme i grillen. Den lossnar -
och då börjar den spännande resan bland världens bilar! 
I Världens
bilar möter du en brokig blandning av bilar från hela världen. Volvo
och SAAB från Sverige förstås. Men också franska, tyska, engelska
och amerikanska. Och så får du träffa Nycklas och Gnista! Nova och

morfar reser i fantasin och i tiden till de miljöer där bilarna hör
hemma. Hur bilar funkar och anpassats till länders kultur får vi också
se. Men också vad som händer när bilar och människor från olika
länder möts. Och nästan krockar! En mängd olika bilmärken
presenteras i sina respektive hemmiljöer, så att man får en

uppfattning om både tidsandan, när bilarna tillverkades, och de olika
ländernas typiska särdrag. Huvudpersonen är en flicka som färdas



genom tidsåldrar, platser och bilmodeller. Det blir på samma gång en
teknisk, konstnärlig och kulturell resa, som visar en globalt kulturell
mix. 
Boken har även ett historiskt perspektiv där bilar från olika
epoker visas upp. Olika teman visar bilarnas sammanhang. Till

exempel stad, landsbygd, fabrik, bilskrot, försäljningshall, bilsalong,
verkstad, racing, polis, ambulans, brandkår etc. Bilens tekniska

funktioner förklaras också. Här kommer även kulturella aspekter in,
som exempel stora amerikanska bilar och små italienska. Vi möter
här bilar från Frankrike, USA, Tyskland, England, Sverige, Italien,

Spanien, Japan, Tjeckien och Ryssland. Ålder 6 – 12 år. 
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