BØGER
FAK TA
Søren Rasmussen: Polarhåndbogen. Gyldendal
2018. 228 sider,
249,95 kr.

FAK TA

Lars Gejl: Rovfugleguiden. Gyldendal 2018. 300 sider,
349,95 kr.

Polarhåndbogen

Rovfugleguiden

Bogen er skrevet af Søren Rasmussen, der gennem 30 år
har virket som ekspeditionsleder på krydstogtskibe i Arktis.
Polarhåndbogen henvender sig særligt til rejsende på
krydstogter i de polare områder. Bogen giver et bredt overblik over en lang række emner om de polare egne – blandt
andet om historiske og politiske forhold, geografi, klima,
økosystemer og planteliv samt ikke mindst om det unikke
dyreliv, der kan opleves nær polerne.

I Rovfugleguiden fortæller forfatteren og fotografen Lars
Gejl i tekst og mere end 500 fotos om de 39 arter af rovfugle, der yngler eller ses på træk i Europa. I bogen beskrives hver art i detaljer med forekomst og udbredelse,
fældning, dragter og racer samt træk og generel biologi.
Bogen har også 12 sammenligningstavler, hvor arter, der
er svære at skelne fra hinanden, vises sammen.

FAKTA

FAK TA

Neil deGrasse Tyson: Astrofysik for
travle mennesker.
Oversat af Henry
Nørgaard. Gyldendal 2018. 224
sider, 199,95 kr.

Maria Kirstine
Østergaard:
Matematikangst –
fordomme og køn.
Frydenlund 2018.
114 sider, 199,- kr..

Astrofysik for travle mennesker
Den kendte amerikanske astrofysiker og formidler Neil deGrasse Tyson har skrevet denne lille bog til alle dem, som
med forfatterens egne ord ”... har for travlt til at læse tykke
bøger, men som alligevel søger en ledetråd til kosmos”. I bogen tager han læseren med gennem alt fra Big Bang til sorte
huller, fra kvarker til kvantemekanik og mørkt stof og jagten
på at opdage exoplaneter og finde andet liv i universet.

Matematikangst – fordomme og køn
De færreste går i panik, når der står dansk, engelsk
eller billedkunst på skemaet. Matematik kan derimod
udløse angst hos elever både i grundskole og på
ungdomsuddannelserne. Cand. pæd. Maria Kirstine
Østergaard undersøger i denne bog, hvordan man
som lærer kan afhjælpe angsten.

FAK TA

Patrik Olufsson
& Klaus Dichmann: Lydløse
jægere. Gyldendal
2018. 224 sider,
299,95 kr.
Lydløse jægere
Uglerne er blandt vores mest kendte fugle, om end de fleste af os sjældent ser dem. I Lydløse jægere tager de to
fugleeksperter og ugleentusiaster Klaus Dichman og Patrik Olofsson os med ud i natten og fortæller om de ugler,
der kan opleves i Danmark. Selv om kun få af verdens flere end 200 uglearter findes i Danmark, er der stor variation
blandt dem, vi har: Fra stor hornugle, der er en af verdens største ugler, til kirkuglen, som er en af verdens mindste.
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