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Astronomi C Malene Flagga Hent PDF Er der intelligent liv derude i Universet? - et af de mest spændende,
håbefulde og måske frygtindgydende spørgsmål, vi kan stille os selv.

Denne bog hjælper dig til at finde dit eget svar.

Det sker ud fra Drakes ligning, som Dr. Frank Drake opstillede i 1960 samt med forfatteren Malene Flaggas
engagerede og spændende indføring i nødvendig viden om Universets oprindelse og fremtid.

Læs om Jorden, Solsystemet og Mælkevejen, om supernovaer og stjernetåger, om kemi, fysik, geologi og
biologi, og om hvordan du selv foretager praktiske observationer af stjernehimlen og benytter eksisterende

stjernekataloger til at kortlægge vores fantastiske og for størstedelen uendeligt fjerne Univers.

Astronomi C – er der liv derude? giver med medrivende formidling, eksempler, opgaver og henvisninger et
grundlag for at forstå og undersøge Universet og det på en måde, så man samtidig kommer igennem pensum

til astronomi C og lidt til på HTX og STX.
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