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* Må man slå en svensker med en pind?

* Er sæd en god rynkecreme?

* Kan hjernen løbe tør for plads?

* Hvor meget tager jeg på af 100 gram chokolade?

* Kan bakterier blive syge?

Livet er fuldt af små og store spørgsmål. Denne bog giver dig det videnskabelige svar på 77 af dem.

Læserne på Videnskab.dk stiller hver eneste dag gode, finurlige og nogle gange provokerende spørgsmål til
den populære brevkasse Spørg Videnskaben. Svarene finder vi hos landets førende forskere inden for historie,
søvn, dyr, astronomi, sygdomme, sprog og meget, meget mere. I denne bog har Videnskab.dk samlet 77 af de

bedste spørgsmål fra de senere år i en perfekt gavebog til nysgerrige i alle aldre.

Bogen er den tredje i rækken. Ligesom sine to populære forgængere, Hvorfor lugter mine egne prutter bedst?
og Hvad gør mest ondt - en fødsel eller et spark i skridtet?, klæder den dig på med sjov og forståelig viden, så

du for eksempel kan kloge dig over for familie og venner om, hvor mange solsystemer der findes,
eller hvordan man finder en nål i en høstak.
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* Kan hjernen løbe tør for plads?
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Livet er fuldt af små og store spørgsmål. Denne bog giver dig det
videnskabelige svar på 77 af dem.
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Bogen er den tredje i rækken. Ligesom sine to populære
forgængere, Hvorfor lugter mine egne prutter bedst? og Hvad gør
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Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Hvorfor må man ikke sige neger?&s=dkbooks

