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Gör dig beredd att tvivla på dina egna ögon! Al Seckel, världsledande expert på optiska illusioner, har ur sin
privata samling valt ut 50 av de mest otroliga synvillor som någonsin skapats. Här hittar du dessa samlade i ett
behändigt set med dubbelsidiga kort. Varje kort har en häpnadsväckande illusion på ena sidan och på den
andra sidan finns en förklaring till hur tricket fungerar, på vilket sätt det förvillar ögat och hjärnan. Kortleken
innehåller också ett speciellt kort som används för att mäta avstånd, undersöka om linjer är raka och jämföra
färger - för att kunna granska illustrationerna närmare, och därmed göra det lättare att förstå hur illusionerna
fungerar. På Känguru finns även: * 50 saker att göra på resan * 100 ritkort för resan * Frågekort om djur *
Frågekort om resor * Ritkort för resan * Ritkort för semestern * Ritkort för vintern * Ritkort med djur *
Ritkort med klurigheter * Ritkort med knep & knåp * Ritkort med mattepyssel * Ritkort med monster *
Ritkort med tankenötter
Här listar vi de senaste virala artiklarna från Digizine. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Ångrar
djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Allt du behöver veta om mode, inredning, hälsa, sex,
relationer och kärlek Svensk översättning av 'to figure out' - engelskt-svenskt lexikon med många fler
översättningar från engelska till svenska gratis online. Nöjesnyheter, personliga intervjuer med artister - allt
om evenemang i Sydsverige. Här listar vi de senaste virala artiklarna från Digizine. Läsdagboken är från
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Nyhetsarkiv. This huge collection of 133 non-scary optical illusions and fascinating visual phenomena
emphasizes interactive exploration, beauty, and scientific explanation.
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