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Evolutionen och livets utveckling är en lång historia att beskriva. I
denna bok får du en sammanfattad och kort koncis version som på ett
lättsinnat sätt förklarar att det för 12 000 år sedan fanns hobbitar och
att de första valarna vandrade på land. I Djurens Evolution får du
även veta att vi är mitt inne i ett massutdöende, att vi är nära släkt
med sjöpungar samt att de första fåglarna var de sista dinosaurerna.
Man skulle kunna säga att dinosaurierna fortfarande finns ibland oss
som fåglar. Du får även reda på vad en sjöpung är om du inte redan
vet och mycket annat som du sannolikt inte hade en aning om!
Kort och gott sammanfattar boken hela evolutionens förlopp från
livets uppkomst till nutid vilket ger en flera miljoner års överblick
från livets början till dagens människa efter de senaste vetenskapliga
rön som framkommit i vetenskaplig litteratur. Boken bjuder även på
en hel del anekdoter och är ypperlig för en kort resa. Följ med på en
resa miljontals år under en kort stund, en kunskapsresa om livet, här

har du underhållande och grundläggande biologi. Detta är ett
allmänbildande verk som du borde läsa!

Boken är skriven av Johan Eklöf som är doktor i zoomorfologi, han



är bl. a. även fladdermusexpert. Djuren är illustrerade av Olof Helje,
3d-grafiker och zoolog (fil mag). Här är alla förhistoriska varelser
återskapade från ben till kött av en och samma person som både är
zoolog samt illustratör. Detta ger bokens bilder av förhistoriska
varelser hög noggrannhet med ett anmärkningsvärt realistiskt
resultat. Längst bak i boken finns även en ordlista med termer
förklarade på ett kortfattat och snabbläst sätt av författaren.

Den är, trots sitt lärda innehåll, inte svårläst. Tonen är genomgående
lättsam, familjär skulle jag vilja säga, och underhållande.

NERIKES ALLEHANDA

Det är en drastisk och smårolig läsning. Författaren lyckas med lätt
hand trycka in 4,6 miljarder år av utveckling i tunt pocketformat!

SVERIGES NATUR (SNF-medlemstidning)

Boken Djurens evolution är en mycket bra och lättläst bok om vad
alla människor borde veta för att få bättre förståelse om vår och
andra varelsers utveckling och leverne. Det är en bok jag starkt

rekommenderar och som verkligen tillför kunskaper på ett bra och
lättförståeligt sätt.

JONAS WAHLSTRÖM Skansen-Akvariet

Den ger en utmärkt sammanfattning av djurens evolution, från livets
uppkomst till den avslutande beskrivningen av människans

utveckling. Det lättsamma språket gör boken lättläst och rolig att
läsa.

BIOLOGEN Biologilärarnas medlemstidning

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Djurens evolution : en kort sammanfattning&s=sebooks

