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Et beskedent geni

Alle Europas fugle

Speciel relativitetsteori

Som at tilstå et mord var titlen
på Hanne Stragers bog om
Charles Darwins liv og opdagelser fra 2009. Den er nu
udkommet i en ny opdateret
udgave med titlen Et beskedent geni. Blandt nyhederne i
bogen er bl.a. et gennemredigeret kapitel om kreationisme
og intelligent design. Desuden
er der nye illustrationer og et
forord af Sarah Darwin, der
er botaniker og oldebarn af
Charles Darwin.

Den mest omfattende guide til
Europas fugleliv, der til dato er
udgivet. Sådan deklareres en
ny bog for alle fugleelskere fra
Gyldendal. I bogen beskrives
860 arter, der kan opleves i
Europa inklusive Tyrkiet, den
vestlige del af Nordafrika og
Rusland indtil Uralbjergene.
Hver art beskrives med oplysninger om stemme, habitat og
udbredelse, og hver art illustreres med et eller flere fotos med
særligt fokus på at vise nøglekarakteristika for arten.

At forstå sorte huller, tyngdens
indflydelse på tidens gang og
de GPS-systemer, som din
mobiltelefon benytter hvert
sekund, er Einsteins specielle
relativitetsteori en nødvendig
grundsten. Professor i Fysik ved
Aarhus Universitet Ulrik Uggerhøj har skrevet en lærebog på
dansk, der introducerer gymnasieeleven til fysikken bag Einsteins teori og fortsætter til et
avanceret universitetsniveau,
så flere læsere kan få afklaret
teoriens mange overraskende
konsekvenser.
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Hæfter i serien Vild med
viden kan bestilles på ForlagetEpsilon.dk,
eller kan købes i
en række museumsbutikker. Et
hæfte har et omfang på 16 sider
+ omslag. Vejl.
udsalgspris: 20
kr. pr. hæfte – eller
120 kr. for alle 8
hæfte i en serie.
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Vild med viden
Serien vild med viden er en
række minifagbøger for børn
udgivet på forlaget Epsilon.
Der er foreløbig udkommet 56
hæfter opdelt i 7 overordnede
temaer som Rummet og Astronomi. Bøgerne er skrevet af
fagfolk, og de kan både bruges
som oplæsningsbøger og til
børn, der kan læse selv.
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