
Pi och Powerbollarna ställer genast upp 
för Benny när han hamnat i knipa! Hur kunde han vara 
så klumpig? Och hur ska de lyckas få upp allt som 
hamnat på havets botten …

Följ med på äventyr och lär dig massor om magneter. 
Magnetfi sket är första boken i serien om Pi och 
Powerbollarna som vill inspirera barn till att lära sig 
om den naturvetenskap som skolan lär ut.    
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”Sagor som förenar roliga och intressanta historier med 
att lära ut fysik är det bästa jag vet. Detta är en härlig 
barnbok som berättar om den spännande magnetismen.”
       CHRISTER FUGLESANG
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Nu ska du få höra om när en skojig 
liten vän lärde mig fiska. Jag hade 
hjälpt mamma hela morgonen och 
hunnit med att fixa i köket, springa 
ärenden och ordna i trädgården. 
Gräsmattan var finare än någonsin 
men hon var inte nöjd så jag lovade 
att klippa mer senare. 
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Först skulle jag bara 
se efter vad som hände i byn. När jag 

satt i klätterträdet och spanade hörde jag 
någon gråta. En röst jag kände igen. Det måste 

vara Benny.
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”Pi”, snyftade Benny, ”tummen gör jätteont och när jag böjer den 
så bankar det och när jag trycker på den så svider det och …”

”Men Benny”, avbröt jag, ”jag förstår inte, vad har hänt?”
Jag lyssnade på olycksdrabbade Benny och förstod att han 

behövde hjälp.

Inl_magnetfisket_15dec.indd   4 2016-03-09   20.11



Därför sprang jag in i  
huset och packade väskan  
med en massa bra-att-ha-saker. 

Sen skyndade vi oss 
ner till hamnen.
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”Titta, där ligger de”, suckade Benny. ”En, två, tre, fyra, fem 
spikar, en hammare, två skruvmejslar och en toaborste! 

Ööh, vad äckligt … tre muttrar …”
Benny babblade vidare och jag försökte komma 
   på hur vi skulle få upp allt.
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