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Hvad i himlen - Jesper Grønne Hent PDF Forlaget skriver: "Hvad i himlen ." er en bog der har en
naturvidenskabelig tilgang til himlen uden spirituelt eller religiøst tilsnit. Der er dog enkelte tråde tilbage til

tidligere kulturers nærmest religiøse forhold til himmellegemerne.
Bogen er forholdsvis omfattende og spænder vidt i fagligt niveau - der skulle gerne være noget for enhver, fra

den videbegærlige junior, til den i forvejen velinformerede senior. Jeg er klar over at der forekommer
passager i bogen hvor forklaringerne måske når dybere end mange lige umiddelbart føler sig åbne overfor. Jeg
kan bare anbefale at man i så fald i første omgang springer let hen over de umiddelbart svært tilgængelige

passager og forklaringer. Læs og oplev alt der umiddelbart giver mening, der er rigeligt af det hele. De dybere
forklaringer kan vise sig at give bedre mening ved et senere gensyn.

Det er en meget stor glæde for mig med denne bog at kunne vise og forklare min fortolkning af himlen. Fra
den nære del af himlen - atmosfæren omkring vores lille, seje og skrøbelige planet, til de ufattelige vidder af
kosmisk stof - et stof som vi alle dybest set består af. Illustrationerne i bogen og på hjemmesiden er egne
optagelser og kreationer, med få angivne undtagelser, fx grafiske data eller satellitbilleder (så højt er mit

stativ heller ikke, så NASA/ESA og DMI må hjælpe lidt til der).
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