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aberne? Hvordan var Jorden på dinosaurernes tid? Hvorfor er der jordskælv og vulkanudbrud? Hvad bliver
Jordens og menneskets skæbne? Pak rygsækken og husk bjergstøvler og dykkerdragt, for nu skal du på

opdagelsesrejse på din utrolige planet. Du rejser helt tilbage til Jordens vilde fødsel og videre ned i ur-havet,
hvor livet blev tændt. Du vil opleve, hvordan dinosaurerne dør, og mennesker opstår, og du kommer til at
klatre op på de højeste bjerge, ned i glødende vulkaner og helt ind til Jordens hede kerne. Undervejs får du
svar på alle dine spørgsmål om kloden lige under dine fødder - den tredje planet fra Solen. Bogen er fyldt
med flotte billeder. Lars Henrik Aagaard er videnskabsjournalist på avisen Berlingske og forfatter til flere
populærvidenskabelige bøger, blandt andet de roste bestsellere "Hvor langt er der til verdens ende?", "Hvad
er Månen lavet af?" og "Rejsen til rummet". Udgives i samarbejde med Berlingske Media Dette er en ebog
med såkaldt fixed layout. Den er velegnet til læsning på læseapparater som tablets og smartphones. Den er

uegnet til læsning på ældre eller mindre avancerede læseapparater.

 

Hvorfor er der bjerge og have? Kommer vi virkelig fra aberne?
Hvordan var Jorden på dinosaurernes tid? Hvorfor er der jordskælv
og vulkanudbrud? Hvad bliver Jordens og menneskets skæbne? Pak
rygsækken og husk bjergstøvler og dykkerdragt, for nu skal du på
opdagelsesrejse på din utrolige planet. Du rejser helt tilbage til

Jordens vilde fødsel og videre ned i ur-havet, hvor livet blev tændt.
Du vil opleve, hvordan dinosaurerne dør, og mennesker opstår, og du
kommer til at klatre op på de højeste bjerge, ned i glødende vulkaner
og helt ind til Jordens hede kerne. Undervejs får du svar på alle dine
spørgsmål om kloden lige under dine fødder - den tredje planet fra
Solen. Bogen er fyldt med flotte billeder. Lars Henrik Aagaard er
videnskabsjournalist på avisen Berlingske og forfatter til flere

populærvidenskabelige bøger, blandt andet de roste bestsellere "Hvor
langt er der til verdens ende?", "Hvad er Månen lavet af?" og "Rejsen



til rummet". Udgives i samarbejde med Berlingske Media Dette er en
ebog med såkaldt fixed layout. Den er velegnet til læsning på

læseapparater som tablets og smartphones. Den er uegnet til læsning
på ældre eller mindre avancerede læseapparater.
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