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Flyvidenskab for begyndere Brian Clegg Hent PDF Undersøgelser viser at flyskræk er en af de mest
almindelige fobier i dag. Men hvor risikabelt er det egentlig at flyve?

Brian Cleggs FLYVIDENSKAB FOR BEGYNDERE er den perfekte makker til flyveturen både hvis du har
flyskræk eller bare er nysgerrig på, hvad der sker inde bag forhænget. Bogen giver et fascinerende indblik i

en verden af lufthavnsterminaler og fly og forklarer alt det, du ikke vidste om at flyve.

Med FLYVIDENSKAB FOR BEGYNDERE i håndbagagen kan den nervøse passager roligt læne sig tilbage i
sædet. Brian Clegg serverer de spændende facts på en lettilgængelig måde, så du er godt underholdt på rejsen.
Som Choice Magazine bemærker, er dette videnskab på en forenklet måde, overraskende og underholdende.

Om forfatteren

Brian Clegg (født 1955) er en engelsk forfatter, som har skrevet en lang række populærvidenskabelige bøger.

Det er Cleggs mål at gøre videnskab vedkommende for alle: »Alt for mange mennesker synes, at videnskab er
kedeligt og uinspirerende. Det burde det ikke være. Det handler om, hvordan alting fungerer. Os selv, vores

verden, vores univers.

Det siger pressen
-Clegg både fascinerer og informerer. Hvis lige-ud-ad landevejen-videnskab kan fjerne flyskræk, vil der snart

være færre personer, der ryster i deres sæder.
-Sid Perkins, Science News

-Hvis du stadig ikke helt ved, hvad du skal medbringe på flyveturen, næste gang du skal på ferie, så overvej
denne ’Guide til verden fra dit flyvindue’. Dette er videnskab på en forenklet måde, overraskende og

underholdende.
-Simon Ewans, Choice Magazine
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