
50 opdagelser
Hent bøger PDF

Helge Kragh

50 opdagelser Helge Kragh Hent PDF Naturvidenskabens største erkendelser og opdagelser har været med til
at skabe vores moderne verdensbillede og forståelse af naturen. Men hvilken betydning har fx Einsteins
relativitetsteori, Daltons teori om atomet, den kopernikanske revolution og opdagelsen af radioaktiviteten

fået? Hvad var den historiske baggrund for erkendelserne - og hvad gør dem egentlig så unikke? I bogen "50
opdagelser. Højdepunkter i naturvidenskaben" præsenteres de 50 mest markante gennembrud inden for
naturvidenskaben - fra de gamle grækeres erkendelse af Jordens form og størrelse, over den biologiske
udviklingstanke i 1900-tallet og til opdagelsen i det 21. århundrede af planeter i omløb omkring andre

stjerner end Solen.

De 50 fortællinger dykker ned i de små detaljer, men bibeholder det store perspektiv. Skrevet i et letforståeligt
sprog og rigt illustreret kan de læses efter lystprincippet enkeltvis eller i sammenhæng. Tilsammen giver de

læseren et enestående indblik i videnskabens forunderlige verden.
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