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En bok om hur allting blev till – universum, jorden, levande
organismer och människor. Författaren Bill Bryson har talat med de
kunnigaste inom de olika naturvetenskaperna och berättar på ett

underhållande och begripligt sätt vad han fått veta om gamla och nya
upptäckter. Han förklarar hur gravitationen, relativitetsteorin,

kvantfysiken och kvarkarna påverkar oss, han låter oss se rymden
inne i en atom, får oss att ana bakteriernas betydelse och förstå något
av hur forskarna kommit fram till allt detta.     Naturvetenskapen har
en spännande historia. Porträtten av Einstein, Newton, Darwin och
andra som gjort avgörande upptäckter gör boken till mycket mer än
en resumé över fakta. De ofta mycket heta striderna när nya teorier
har lanserats som ifrågasatt eller kullkastat de etablerade bjuder både
på svek, mobbing och falska allianser. Därtill bjuds vi på närgångna
och oväntade detaljer om männen och kvinnorna som förändrat vår
syn på världen.     Följ med på en universell resa genom tid och rum,
från makro- till mikrokosmos, följ vetenskapsmäns och kvinnors
strävan att förstå hur allt hänger ihop. Smakprov ur innehållet: *

Förlorad i kosmos – universum, solsystem * Jordens storlek – ålder,
vikt, dragningskraft, grundämnen, geologi, fossiler * En ny tidsålder



gryr – Einstein, atomer, kvarkar, kontinentaldrift * Farlig planet –
meteoriter,  jordbävningar, vulkaner, klimat * Livet självt – atmosfär,
syre, vatten, organismer, evolution, Linné, Darwin, DNA* Vägen till
oss – människans utveckling * Farväl – ekologi, människa kontra

natur, utrotade arter Bill Bryson är född i USA. Han har arbetat som
journalist och resereporter för The Times och The Independent.

Numera bor han med sin familj i England och är författare på heltid.
Flera av hans böcker omnämns idag som klassiker, bland annat
reseberättelserna Anteckningar från en liten ö (Forum, 2000), A
Walk in the Woods, Notes from a Big Country och Down Under

samt de mer filosofiskt skrivna betraktelserna över engelska språket,
Mother Tongue och Made in America.
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