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Livet är den största bok som Lennart Nilsson någonsin har gjort - ett praktverk på över 300 sidor. Han har
tidigare gett ut ett 20-tal böcker, varav Ett barn blir till är den mest kända. Den utkom i sin första upplaga

1965 och har hittills sålts i tiotals miljoner exemplar. Människor över hela världen har berörts av dessa bilder
som visar fortplant-ningens mirakel och livets framväxt. 

Lennart Nilssons bok är en storslagen resa genom
människokroppen, från DNA och kromosomer, via embryo och foster, till den vuxna människans hela inre.
Detta är inte enbart ett urval av den världsberömde fotografens allra bästa bilder - det är en enastående
skildring av vårt inre universum. Aldrig tidigare har Lennart Nilssons bilder visats på detta storslagna

sätt.Lennart Nilsson är en av världens mest betydelsefulla fotografer. Hans bilder inifrån människokroppen
har i grunden förändrat vårt sätt att se oss själva. Han har synliggjort det som ingen tidigare har sett och han

har med sin kamera ständigt sökt fånga livets mysterier. Hans banbrytande insats har jämförts med
människans färder till månen och vid sidan av Leonardo da Vinci är Lennart Nilsson den som kanske bäst
åskådliggjort människokroppens komplexa inre.

Lennart Nilsson är medicine hedersdoktor vid Karolinska
Institutet. 2002 tilldelades han av regeringen Illis Quorum i tolfte storleken. Hans Wigzell är världsledande

forskare inom immunologi. Han har arbetat med Lennart Nilsson i över 20 år och känner till hans
vetenskapsfotografiska gärning som få andra.



«Detta måste vara den mest heltäckande avbildning av en

människas fysiska liv som någonsin gjorts. Så djupgående har nog bara Skaparen betraktat oss
tidigare«Världen idag, Urban Johansson«Man verkligen häpnar över den närmast överjordiska skönhet och

komplexivitet som bilderna utstrålar«Fryksdals-Bygden, Jan Sandström«Magnifik inblick i vårt inre
universum«Eva Dandanelle, Tidningen Foto«Det är häpnadsväckande och otroligt imponerande att få följa
med in i vårt eget inre universum, för det är verkligen en värld som inte liknar någonting annat«Digital

Foto«"Livet" är flott och vacker och lärorik. Men också mystifierande«Ingela Lind, Dagens Nyheter«Han har
synliggjort det ingen tidigare har sett«Svenska Dagbladet«Resultatet har blivit ett praktverk över en unik

fotografs gärning«QR, journalisten«Leonardo da Vinci hade tappat hakan«Jonathan Leijonberg, Östersunds-
Posten«Bildernas färg och form gör i sig dem till starka upplevelser«Kamera & Bild«Varje uppslag är en tavla
i sig«Lisa Kvist Wadman, Biotech Sweden«Det känns som att tjuvkika på skapelsen«Lars Eriksson, Norra
Västerbotten«Skönheten löper som en röd tråd genom det här verket och jag blir hänförd över hur vackert

livet är«Naturvetaren«En vetenskapligt sann resa genom människans inre«Bo Lennholm,
Läkartidningen«Lennart Nilssons nyutkomna bok "Livet" är en samling undersköna bilder i ett fotografiskt

praktverk, där livet innanför huden berättas som ett oändligt mikrokosmos«Jacob Carlander, Östgöta
Correspondenten «Med sin nya bok Livet presenterar Lennart Nilsson ett nytt mästerverk i en unik förening
av fotografi, teknik och konst«Mats Granberg, Norrköpings Tidningar «Ett praktverk, där Lennart Nilssons
bilder bjuder på en resa genom vårt inre«Margaretha Levin och Måna Roos, Norretelje Tidning «...fascinerar

antagligen barn lika mycket som vuxna...«Karin Widegård, Göteborgs-Posten
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