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Bogen om verden Johan Olsen Hent PDF Hvordan er Jorden egentlig opstået? Har her virkelig været helt
mørkt engang? Og hvornår kom menneskene til? Den verden, vi lever i, føles ganske velkendt for de fleste af
os. Vi kender til solen, til bjergene, til havet og til de dyr, der bor omkring os. Og vi tager helt for givet, at vi
mennesker selvfølgelig er her på Jorden. Men sådan har det ikke altid været. En gang var her ingenting. Ingen
jordklode, ingen stjerner, ingen giraffer eller rejer og slet ingen mennesker. Der var ikke engang noget lys

eller noget rum. Bare helt mørkt.

Så hvordan kom vi fra ingenting til den verden, vi bor i i dag med parcelhuse, fodboldbaner, edderkopper og
madpakker?

Det er det, Johan Olsen prøver at give os svar på i Bogen om verden. Han forklarer os om The Big Bang, der
begyndte det hele. Om solen og stjernerne og altings byggesten, atomerne – der er en slags legoklodser, som
alle ting er bygget af. Han fortæller om tyngdekraft og de energier, der holder sammen på verden og forklarer
om det første liv, der opstod på Jorden og som langsomt og gennem mange millioner års udvikling nu er
blevet til græsstrå, rødbeder og ... dig og mig. Lige midt i den verden, vi alle sammen går rundt i i dag.

Aldersgruppe +11 år.
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