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Ett barn blir till Lennart Nilsson boken PDF När Ett barn blir till utkom 1965 blev den genast en av de mest
betydelsefulla böckerna i modern tid. För första gången fick vi en glimt av livet före födelsen. De unika
bilderna som visade hela skeendet i en människas tillblivelse väckte förundran och gav oss ny kunskap.
Boken har sedan dess kommit i flera nya utgåvor, den har översatts till mer än tjugo språk och miljoner
människor har läst den. Den femte utgåvan av Ett barn blir till är en universell bildberättelse om livets

uppkomst. Den vänder sig inte bara till blivande föräldrar utan till alla som vill ta del av undret som Lennart
Nilsson fångat. Hans bilder av befruktningen och barnets utveckling fram till förlossningen är hämtade från
samtliga utgåvor och de upphör aldrig att fascinera oss.Förordet är skrivet av bokens redaktör Mark Holborn,
som även var initiativtagare till Lennart Nilssons bok Livet (2006). Tillsammans har de handplockat bilderna
till denna utgåva av Ett barn blir till. Texten är skriven av professor Lars Hamberger, vars forskargrupp tillhör

de världsledande inom området människans fortplantning.

 

När Ett barn blir till utkom 1965 blev den genast en av de mest
betydelsefulla böckerna i modern tid. För första gången fick vi en
glimt av livet före födelsen. De unika bilderna som visade hela

skeendet i en människas tillblivelse väckte förundran och gav oss ny
kunskap. Boken har sedan dess kommit i flera nya utgåvor, den har
översatts till mer än tjugo språk och miljoner människor har läst den.
Den femte utgåvan av Ett barn blir till är en universell bildberättelse
om livets uppkomst. Den vänder sig inte bara till blivande föräldrar
utan till alla som vill ta del av undret som Lennart Nilsson fångat.
Hans bilder av befruktningen och barnets utveckling fram till

förlossningen är hämtade från samtliga utgåvor och de upphör aldrig
att fascinera oss.Förordet är skrivet av bokens redaktör Mark

Holborn, som även var initiativtagare till Lennart Nilssons bok Livet
(2006). Tillsammans har de handplockat bilderna till denna utgåva av
Ett barn blir till. Texten är skriven av professor Lars Hamberger, vars



forskargrupp tillhör de världsledande inom området människans
fortplantning.
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