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BESKRIVNING

Stephen Hawking har under årtionden fängslat läsare världen över med sina bästsäljande böcker där han
beskriver universums mysterier. Han har fått miljoner människor att lockas av tankarna på Big Bang,
svarta hål och universums uppkomst.Hans böcker har översatts till 40 språk och sålt i miljontals exemplar
och han har uppnått ikonstatus redan under sin livstid. Med sin självbiografi bjuder han för första gången
in läsaren till sitt eget liv och man får komma nära en av vår tids absolut skarpaste hjärnor. I boken får man
följa Hawkings fascinerande livsöde, från barndomen i efterkrigstidens London via studier i Oxford och
Cambridge till hans internationella genombrott och världsberömmelse. Hawking beskriver på ett ödmjukt
och humoristiskt sätt sin intellektuella utveckling och läsaren får följa både hans yrkeskarriär och hans
privatliv.Hawking drabbades av nervsjuk-domen ALS vid tjugoett års ålder, och trodde att han bara hade
några få år kvar att leva. Mot alla odds har han överlevt, och fortsatt att bidra med hisnande vetenskapliga
upptäckter.Det är en liten pärla till memoarbok, illustrerad med en mängd fina svartvita bilder från hela
Hawkings liv, vilket ytterligare levandegör ett av vår tids mest fascinerande livsöden. Hawking har skrivit
boken helt själv, trots att han är nästan totalt förlamad. Med hjälp av nyutvecklade avancerade tekniska
hjälpmedel kan han använda käkmusklerna till att forma ord och meningar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Min historia - Petter Northug, Jonas Forsang - bokus.com

2012-03-16 20:42:02 Min historia! Kategori: Min historia. Allt det här med LCHF hände över en natt för
mig! Jag låg hemma på soffan hos min pappa då jag skulle ...

Min historia!!! / MY STORY!!! - hud-sjukdom & döv / skin ... - YouTube

Jag är en norrlandstjej på 32 år som i höstas fick diagnosen Anaplastiskt Storcelligt Lymfom (Anaplastic
Large Cell Lymphoma, ALCL). Har just avslutat min sjätte ...

Min Historia - Evanoff Group

Här samlar vi berättelser från våra medlemmar. Läs, dela, känn gemenskap och få kunskap om just din
sjukdom.
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