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Det är sommarlov och värmebölja. Tino drar runt hemma i villakvarteret och har inget att göra. Hans mamma
har mått dåligt ända sen pappan lämnade dem, men Tino vet inte vad han ska göra för att hjälpa henne. En dag
dyker Akki upp. Hon är lika gammal som Tino, men väldigt annorlunda.
Hon klär sig konstigt och pratar gammalmodigt. Kanske håller hon på med rollspel? Men det är något annat
också, något nästan ... övernaturligt. När Tinos mamma plötsligt försvinner erbjuder Akki sin hjälp, men kan
han verkligen lita på henne? Är hon vän eller fiende? Spöknät är en riktig rysare för den modige! Petrus
Dahlin är en mästare på skräck för slukaråldern. Han har tidigare skrivit de ruggiga berättelserna Hjärtlös och
Kurragömma, och han vet hur man ger läsaren kalla kårar ...
Dagvatten · havsförsurning · marint skräp · mikroplast · oljeutsläpp · spöknät · suboxi · uppvällning ·
vattenförorening · ytavrinning · övergödning Kalle Skavank och Dilsa är Stockholms södra förorters i särklass
coolaste detektiver och ett oslagbart team när det gäller att lösa svåra fall.
Dagvatten · havsförsurning · marint skräp · mikroplast · oljeutsläpp · spöknät · suboxi · uppvällning ·
vattenförorening · ytavrinning · övergödning Kalle Skavank och Dilsa är Stockholms södra förorters i särklass
coolaste detektiver och ett oslagbart team när det gäller att lösa svåra fall. Övergödning, eutrofiering, uppstår
på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag. Dagvatten ·

havsförsurning · marint skräp · mikroplast · oljeutsläpp · spöknät · suboxi · uppvällning · vattenförorening ·
ytavrinning · övergödning Kalle Skavank och Dilsa är Stockholms södra förorters i särklass coolaste
detektiver och ett oslagbart team när det gäller att lösa svåra fall. Vår vision är en värld där djurvälfärd är
viktig och djurplågeri har upphört - tillsammans kan vi skydda världens djur. Övergödning, eutrofiering,
uppstår på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag. Varför mer
VEGETARISKT och mindre KÖTT Köttproduktion handlar inte bara om djurens livsvillkor, det handlar lika
mycket om resursslöseri, miljöförstöring och människors hälsa. Vår vision är en värld där djurvälfärd är
viktig och djurplågeri har upphört - tillsammans kan vi skydda världens djur. Övergödning, eutrofiering,
uppstår på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag. Det finns enkla,
praktiska saker du kan göra på semestern för att förhindra att djur far illa.
Det finns enkla, praktiska saker du kan göra på semestern för att förhindra att djur far illa. Vår vision är en
värld där djurvälfärd är viktig och djurplågeri har upphört - tillsammans kan vi skydda världens djur. Varför
mer VEGETARISKT och mindre KÖTT Köttproduktion handlar inte bara om djurens livsvillkor, det handlar
lika mycket om resursslöseri, miljöförstöring och människors hälsa.
Innan din resa, fråga om din reseoperatör har någon Vi människor håller på att förstöra jordens hav. I sjöar
och hav kan primärproduktionen öka med algblomning och påföljande syrgasbrist. Vår vision är en värld där
djurvälfärd är viktig och djurplågeri har upphört - tillsammans kan vi skydda världens djur.

