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Alt er relativt Anders Smith Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog indeholder (næsten) alt, hvad vi bør vide
om naturvidenskab– og måske også lidt, vi ikke bør vide. Biologen Jørn Madsen og fysikeren Anders Smith
kaster et velinformeret, undertiden skeptisk, men altid underholdende blik på den moderne naturvidenskabs

mange emneområder, fra Universets fødsel til gåden om menneskets bevidsthed.

Pressen skrev om 1. udgave:
”[Bogen] skal ikke kun roses, fordi den levende fortæller om alt det fornuftige, vi ved om verden, men også
fordi den beretter om alt det sludder, vi undertiden bildes ind. Myter, der undergraver det, vi faktisk ved (...)
Det er præcis denne pointe om, at viden er sjovt og spændende, som det lykkes så fint at få viderebragt til

læseren.” - Jyllands-Posten
Den nye udgave er opdateret overalt og indeholder et efterskrift, der konstaterer, at der siden førsteudgaven
udkom i 2008, er udgivet lige så mange videnskabelige artikler, som der dengang var udgivet, siden den
moderne videnskabs publikationshistorie begyndte i 1660’erne. Spørgsmålet er, om vi er blevet dobbelt så

kloge på de knap ti år?!
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