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Universet - dødt eller levende? Jens Kerte Hent PDF De fleste astrofysikere er ret sikre på, at der findes
intelligent liv masser af steder derude i det gigantiske univers. Også astrofysiker Michael Linden-Vørnle fra
Institut for Rumforskning og -teknologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU Space), tidligere
medarbejder ved Tycho Brahe Planetarium og Danmarks Rumcenter. Han hælder desuden til den teori, at
kimen til ikke alene universets opbygning af stjerner og galakser, men også til livets mysterium og højere
intelligens, lå nedfældet i Big Bang for 13,7 milliarder år siden, da alting tog sin begyndelse. I denne
interviewbog af forfatter og journalist Jens Kerte tager Michael Linden-Vørnle springet helt ud i det dybeste
kosmos i sin søgen efter udenjordisk liv med afsæt i den vellykkede mission til planeten Saturn og dens måne
Titan. Jens Kerte er forfatter og kulturjournalist. Han har skrevet flere interviewbøger, blandt andet om
astrofysik og andre videnskabelige emner, og har gennem en årrække arbejdet for Politiken.
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