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Livet er et mirakel Anna Mejlhede Hent PDF Forlaget skriver: Anmelderrost bestseller i ny, revideret udgave.

Nogle bliver svimle, når de kigger ud i himmelrummet, andre bliver nysgerrige. Og nogle ser ligefrem glimt
af Gud. Men hvad skabte det enorme univers – og hvad har formet vores liv? Astrofysiker Anja C. Andersen
og sogne- og orlogspræst Anna Mejlhede deler deres faglige viden, personlige historier og eksistentielle
overvejelser. Ikke bare for at blive klogere på de naturvidenskabelige og kulturelle grundsten, der er

grundlaget for vores kultur, men også fordi begge vinkler indkredser, hvad det vil sige at være menneske.

I denne reviderede udgave af Livet er et mirakel suppleres bogens kapitler med ny viden og faglig indsigt fra
samtaler i 2018 og 2019 på Anja C. Andersens kontor på Geologisk Museum, hvor meteoritter og dinosaurer
trækker spor gennem tidens mest uforklarlige gåder, og Anna Mejlhedes præstekontor i Christian 4.s gamle

Nyboder, hvor Københavns historie fletter fingre med søens og den store verdens historie.
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