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Varma källor, festivaler, hur man känner igen ett bra bonsaiträd, vad som är japanernas favoritmat, hur
man frågar efter vägen, hur man beter sig på en japansk begravning, vad en kotatsu är och mycket, mycket
mer får man lära sig i ”Japan – allt du vill veta”! 

Varje ämne presenteras med foton och/eller illustrationer i

färg, en kort faktatext och annan underhållande och rolig sidoinformation. All text är skriven på både svenska
och japanska, vilket gör att man lätt kan känna igen tecknen, läsa och kanske till och med skriva dem efter att
ha läst boken! 

Framförallt kommer den här boken att lära dig två viktiga saker om japaner:1) Japaner tänker
och gör precis samma saker som du och dina kompisar!2) Samtidigt gör de samma saker helt annorlunda! 
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