Kosmos : en kort historik
Hade tiden en början? Kommer den att få ett slut? Hur skapades universum och är det oändligt?
Eller finns det gränser för det?
Utifrån dessa enkla frågor diskuterar den teoretiska fysikern Stephen Hawking de klassiska
kosmologiska teorierna och alla de gåtor, paradoxer och motsägelser som fortfarande är olösta.
Han förklarar Galilei och Newtons stora upptäckter, Albert Einsteins allmänna relativitetsteori och
den stora teorin om det som är allra minst i vårt universum, kvantmekaniken.
Kosmos - En kort historik är en populärvetenskaplig klassiker. Boken har introducerat teorierna om
svarta hål och Big Bang och mycket mer för miljontals läsare världen över sedan den först
publicerades 1988.
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Kosmos : en kort historik por Stephen Hawking. El libro publicado por Norstedts. Contiene 233 el
número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.
Image not found or type unknown

Titulo del libro : Kosmos : en kort historik
ISBN: 9113069888
Fecha de lanzamiento: November 5, 2015
Número de páginas: 233 páginas
Autor: Stephen Hawking
Editor: Norstedts
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Kosmos : en kort historik en línea. Puedes
leer Kosmos : en kort historik en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Stephen Hawking – Wikipedia
Populärvetenskapliga böcker. Kosmos: en kort historik (1988) Svarta hål och universums framtid:
essäer (1993) Universum i ett nötskal (2001) On The Shoulders of ...

Loppis
Det var ju nästan en halv evighet sedan jag hittade en glasvas. Sist var väl bollvasen i höstas. Och
om man tittar på min glasvas-historik så brukar tempot vara ...

Världsbild
”Hela den nuvarande kulturen är i stort sett blott en profitjakt, en kamp om pengar.”

Nyt Aspekt & Guiden er Danmarks største og ældste ...
Hold nu helt op et flot blad – det gør en kæmpeforskel, at det nu har fået ”rygrad” i stedet for
hæftning, det virker mere moderne og ”kompakt”

Vikare – Wikipedia
Vikare (Pusa hispida), även kallad ringsäl, är en säl som förekommer cirkumpolärt, främst i Norra
Ishavet där den är den största sälpopulationen.

Filosofi
Emneområde. Afgrænsningen af filosofiens emneområde er i sig selv et stående filosofisk
spørgsmål. Der er dog en del kernediscipliner, der mere eller mindre har ...

Geografi
Kartografi og geoinformatik er en geografisk hjælpedisciplin, der vedrører dels kortopmålingsteknik
(geodæsi), dels kortudformningsmåder (kaldet kortprojektioner ...

Porcelæn & fajance
Med en ambition om at lave den største fortegnelse af svensk porcelæn på Nettet gik Charlotte i
gang med at samle billeder sammen fra private og webshops.

Ljungstorps alla skiften
Ljungstorpshistoria med Billingen och storskifte utmed Kungsvägen över Ljungstorp. Skifte för
skifte, plats för plats, stuga för stuga, gård för gård och ...

uppsagd
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En särskild utredare ( Ingemar Skogö ) ska föreslå en långsiktig och sammanhållen nationell
strategi för svensk rymdverksamhet. Syftet är att denna breda ...
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