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Alt er relativt J\u00f8rn Madsen Hent PDF Biologen Jørn Madsen og fysikeren Anders Smith kaster et

velinformeret, undertiden skeptisk, men altid underholdende blik på den moderne naturvidenskabs mange
emnefelter, fra Universets fødsel til gåden om menneskets bevidsthed. Undervejs hører vi om dialektforskning
blandt køer, hvordan man forstår relativitetsteorien ved at falde ned fra 10. sal, og hvorfor humlebier rent
faktisk godt kan flyve. Efter endt læsning vil du også have fået svar på, hvorfor evolutionsteorien kun er en
teori, og hvad der sker, når partikelfysikere læser for meget Anders And. I de snart 10 år, der er gået siden

førsteudgaven af denne bog udkom, er der publiceret omtrent lige så mange videnskabelige artikler som i hele
det 20. århundrede. Spørgsmålet er, om vi er blevet dobbelt så kloge?! Bogen er opdateret med den nyeste
viden, og i en efterskrift stiller forfatterne skarpt på tidens vigtigste videnskabelige opdagelser, udviklinger

og tendenser.
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