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Det første mysterium Katharina Vestre Hent PDF Forlaget skriver: Hvad er det, der sker derinde i mors mave?
Før der fandtes mikroskoper, var størstedelen af det, der sker helt i begyndelsen, skjult for menneskene. Det er
næsten umuligt at se de små detaljer, som gradvis dukker op, med det blotte øje. Selv fire meter høje elefanter

begynder livet som mikroskopiske skabninger …

Først var vi alle sammen bare en lillebitte celle. Den celle delte sig i to. To blev til fire. Otte. Seksten. En
rygsøjle blev dannet. Et bankende hjerte. Senere kom lunger, øjne og mund. Og en hjerne. Ganske langsomt

begyndte det at ligne et menneske.

Det første mysterium er en lille, tilgængelig og smukt illustreret bog, der på fineste vis og meget overskueligt
fortæller om tilblivelsen af et menneske – fra undfangelse til fødsel. Mystiske ting som, hvordan cellerne ved,

at skal danne et hjerte, hvor hjertet skal være, og ikke en hånd eller et øre, forklares med de rette
videnskabelige begreber, men på en enkel og fint formuleret måde, så alle kan være med og forundres og

forbløffes over livets lillebitte og alligevel allerstørste mirakel, det første mysterium.
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