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Mars og Marsmanden Jens Kerte Hent PDF Forlaget skriver: Mars lokker, pirrer og driller. Over 5000 års
himmelstudier skulle der til, før mennesket nu er på nippet til at fravriste Den Røde Planet svaret på en af
Solsystemets største gåder: Er der – eller har der været – liv på Mars? Når planetprofessor Jens Martin

Knudsen tager os med på en medrivende rejse til vor naboklode, er han på hjemmebane. Hver en sten bliver
vendt om vor viden, forskning og fantasier om Mars før og nu. Detaljeret, levende og fængende fører Jens
Martin Knudsen og forfatteren Jens Kerte læseren ajour om det internationale boom i ubemandede missioner
til vor naboklode i begyndelsen af det 21. århundrede. Nedtællingen til menneskets første skridt på Mars er

begyndt.

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.

"På grund af interviewformen får læseren glæde af rumforskerens formidlingstalent, og bogen er da også
meget let at læse og forstå … Til allersidst er der en ordliste med forklaringer på alt fra ‘asteroide‘ til

‘universet‘. Hvis man slår op under ‘Mars‘, står der bare: "Læs denne bog" – og det er hermed en opfordring."
– Sidsel Larsen, Politiken
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