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Rejsen ud af kaninens pels Theiss Bendixen Hent PDF Har du nogensinde været fascineret af en
stjernehimmel? Eller undret dig over vores forfædre på savannen? Eller været imponeret over vores

slægtsskab med al liv her på Jorden? Hvis du har og gerne vil vide, hvad vi egentlig ved om vores fantastiske
verden, så er denne bog til dig.

Rejsen ud af Kaninens Pels er en bog om overtro og videnskab. En bog om Universets, livets, menneskets,
moralens og overtroens ophav, om tilværelsens endnu uforklarede mysterier, om stenalderhjernen i vores
storbykranier, om meningen med livet, om menneskets plads i Verden og om virkelighedens vidunderlige

poesi.

Drevet af en uslukkelig nysgerrighed og en sund skepsis begiver vi os således ud på opdagelse. Undervejs
anlægger vi os et biologisk, et geologisk og et kosmologisk perspektiv på mennesket. Vi lærer nyt om os selv,
om vores fjerne forfædre, om hinanden og om vores medarter på Jorden. Og svarene, som vi finder, ja de viser

sig at være langt mere magiske, end vi i selv vores vildeste myter kunne have drømt om.
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