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Findes der andre intelligente væsner?

Besøger de jorden?

Internettet bugner med hjemmesider, blogs, debatter og artikler om muligt liv i universet, og det kan være
svært at navigere i informationerne. Denne bog er for dig, der ønsker et samlet og lettilgængeligt overblik

over emnet.

Læs om videnskabens bestræbelser på at opdage liv i rummet. Bliv introduceret til exoplaneter, betingelser
for liv, SETI-forskning og muligt liv på Mars. Tag på en tankevækkende indre rejse med de mange

beretninger om besøg fra verdensrummet: Stift bekendtskab med UFO’er, bortførelser, korncirkler, AREA 51,
kunst, Men in Black, dyrelemlæstelser, vidneudsagn fra militærfolk, ”fri” energi, exopolitik og meget mere.
Og se hvordan temaet optræder i film, tv-serier og andre medier. Husker du Stjernekrigen, Nærkontakt af

tredje grad, E.T., Alien og mange andre?

Desuden er bogen et indblik i debatten knyttet til ”liv i universet”. Hør skeptikernes og de ”overbevistes”
argumenter. Bliv inspireret til at danne din egen mening og til at diskutere emnet med dine venner.

Bogen har et omfattende kilderegister, så du har let ved at søge yderligere information.

Se mere på www.liviuniverset.dk.
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