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Findes Gud i virkeligheden?
Har naturen konkrete spor som kan overbevise en ikke-troende?

Eller kan man tværtimod afvise dem som siger, at de har et ultimativt bevis i form af Skaberens signatur?

Visse grene af naturvidenskaben fremfører i disse år med stigende kraft at naturen indeholder konkrete spor
efter en guddommelig skaber!

De fleste naturvidenskabsfolk er dog stærkt uenige og mener at alle de hidtil påståede spor har en naturlig
forklaring.

Forfatteren Jan Felland afdækker med denne bog, at universet, jorden og livet er fuld af en lang række
uafviselige naturvidenskabelige mysterier. Mysterierne kan tolkes i retning af en form for skabende kraft bag

det hele, men bør ikke tolkes sådan, så længe naturlige forklaringer er tænkelige. Og det er de.
Bogen hævder tværtimod at videnskabelige teorier viser at menneskeheden ikke er udvalgt af en Gud og at

ingen overnaturlig magt dermed drager omsorg for os.
Følg med i en spændende og humoristisk kortlægning der fører læseren omkring evolutionen, naturlovene,
filmen The Matrix, Intelligent Design, Steen & Stoffer og meget mere. Fra solid videnskab til spekulative

idéer og direkte ind i et djævelsk dilemma: hvis livet ikke har nogen Gudsgiven mening, hvorfor er vi her så?
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