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Myter og mysterier #4: Ufoer og liv i rummet Jesper W. Lindberg Hent PDF Et af livets største mysterier har
altid været om der findes liv andre steder i universet end blot her på vores egen moder Jord. Skønt vi endnu
ikke har et definitivt svar på dette, er det næsten tåbeligt at tro at vores planet skulle være den eneste der
fungerer som rugested for livsformer. Men én ting er at sætte spørgsmålstegn ved om hvorvidt vi er alene i
universet, noget helt andet er mysteriet om hvorvidt vi bliver besøgt af disse udenjordiske livsformer. Hver
eneste dag ser folk mystiske, uidentificerbare flyvende objekter, også kaldet ufoer, på vores himmellegeme,
og skønt langt de fleste har helt naturlige og simple forklaringer, er mange observationer stadig aldrig blevet
forklaret og er nu en del af den såkaldte ufologi. Disse, og meget mere, skal vi kigge nærmere på i denne bog.
MYTER & MYSTERIER er en serie af lette fagbøger for større børn om uopklarede mysterier på kanten af
myte, overtro og videnskab. Hver bog i serien undersøger et enkelt emne og stiller spørgsmålet: Hvor går

grænsen mellem fakta og fiktion?

 

Et af livets største mysterier har altid været om der findes liv andre
steder i universet end blot her på vores egen moder Jord. Skønt vi

endnu ikke har et definitivt svar på dette, er det næsten tåbeligt at tro
at vores planet skulle være den eneste der fungerer som rugested for
livsformer. Men én ting er at sætte spørgsmålstegn ved om hvorvidt
vi er alene i universet, noget helt andet er mysteriet om hvorvidt vi
bliver besøgt af disse udenjordiske livsformer. Hver eneste dag ser
folk mystiske, uidentificerbare flyvende objekter, også kaldet ufoer,
på vores himmellegeme, og skønt langt de fleste har helt naturlige og
simple forklaringer, er mange observationer stadig aldrig blevet
forklaret og er nu en del af den såkaldte ufologi. Disse, og meget

mere, skal vi kigge nærmere på i denne bog. MYTER &
MYSTERIER er en serie af lette fagbøger for større børn om



uopklarede mysterier på kanten af myte, overtro og videnskab. Hver
bog i serien undersøger et enkelt emne og stiller spørgsmålet: Hvor

går grænsen mellem fakta og fiktion?
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