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Mesterværket Stephen Hawking Hent PDF Hvornår og hvordan opstod universet? Hvorfor er vi her? Hvorfor
er der noget frem for ingenting? Hvad udgøres virkeligheden af? Hvordan tillader naturlovene væsener som
os at eksistere? Og ikke mindst: Findes der bag universets mesterværk en styrende hånd – eller tilbyder

videnskaben en helt anden forklaring?

Dette er nogle af de spørgsmål, som Stephen Hawking og Leonard Mlodinow stiller og besvarer i denne
storslåede og betagende bog. De fortæller om den nyeste videnskabelige tænkning og universets mysterier i et

letforståeligt sprog med en ganske særlig blanding af jordnær humor og svimlende overblik.

MESTERVÆRKET – BAG OM HAWKINGS UNIVERS er en kortfattet, overraskende og rigt illustreret
guide til store opdagelser, som ændrer vores mest fasttømrede opfattelser og trossystemer – en bog som både

oplyser og provokerer i sjælden grad.

“Hawking og Mlodinow byder på en rigdom af fantastiske ideer og giver os en klarere forståelse af den
moderne fysik og dens forfriskende kompleksitet.”

— Los Angeles Times
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