
Brug for hjælp?
Hvis du får problemer, så besøg den engelsksprogede hjemmeside: 
www.carltonbooks.co.uk/icarltonbooks/help 

Nogle af animationerne i denne bog 
indeholder værktøjslinjer. Her ser du, 
hvordan knapperne bruges:

Tryk her for at åbne
eller lukke værktøjslinjen.

Tryk her for at
tage et billede.

Tryk her for at 
besøge startsiden. Tryk blidt på skærmen med 

din tommel- og pegefinger. 
Knib fingrene sammen  
eller spred dem for at 
zoome henholdsvis  
ind og ud.

Tryk her for at
genstarte app’en.

Systemkrav
Apple-enheder med iOS version 5.1 og derover, 
inklusiv iPhone 4S og derover; iPod (5. generation);  
iPad 2 og derover; samt kompatible Android-
enheder med Android version 2.3 og derover, 
OpenGL version 2.0. Alle enheder skal have 
kameraer både foran og bagpå.

Hvad er
“Udvidet

virkelighed”?
Udvidet virkelighed (UV) blander

den virkelige og den virtuelle verden, 

så en computer eller en mobil enhed 

med et kamera kan vække bøger 

til live med utrolige interaktive 

animationer.

Hvad skal jeg bruge?
For at afspille Udvidetvirkelighed-animationerne skal du blot bruge denne bog sammen med en enhed, der opfylder systemkravene (se nedenfor).

Hent den gratis iOS-app 
iStormAR fra Apples AppStore 
eller Android-app’en iStormAR 
fra Google Play. 

Fire af siderne i denne bog
er udstyret med gule
Udvidet virkelighed-bokse.
Når du holder din enhed 
hen over et af disse opslag,
slipper du naturkræfterne løs 
i Udvidet virkelighed! 

SÅDAN BRUGER DU BOGEN

Det er nemt. Du skal bare gøre sådan:

Start app’en iStormAR for at 
åbne hjemmesiden. Tryk på 
knappen afspil (     ) for at 
begynde din Udvidet 
virkelighed-oplevelse.
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A bolt of lightning lights up the sky, followed by a deafening clap of thunder 

- a thunderstorm is breaking! Lightning is made by giant sparks of electricity 

jumping through the air. Thunder is the noise made as the air expands. It 

sounds scary, but is not harmful. However, lightning can be deadly.

Vores planet, Jorden, er en klode i konstant bevægelse og forandring. Nogle af 

disse forandringer kan være voldsomme og forårsage frygtelige ødelæggelser, 

som danner overskrifter i medierne. Nogle katastrofer skyldes ekstreme 

vejrforhold, mens andre er resultatet af naturkræfter dybt inde i Jorden. 

VIND OG VAND
Bagende solskin, tottede skyer,  tudende blæst, øsende 
regn og fygende sne udgør tilsammen det vejr, som vi 
oplever fra dag til dag. Vores vejr opstår i det nederste lag af 
Jordens atmosfære, som kaldes troposfæren. Solens stråler 
opvarmer Jordens overflade, som igen opvarmer luften i 
troposfæren. Opvarmningen er ujævn, så nogle steder 
bliver luften varmere end andre. Det er disse forskelle i 
temperatur, der får luften til at bevæge sig og skaber alt lige 
fra en mild brise til en voldsom orkan.

Vand spiller en stor rolle i vejret. De skyer, vi ser på himlen, 
består af vand – milliarder af bittesmå dråber eller 
iskrystaller. Vandet, der danner skyerne, er fordampet 
fra havene og jordoverfladen. Dette vand falder 
ofte som nedbør i form af regn, hagl eller sne. 
Med andre ord bevæger vand sig konstant op i 
atmosfæren for at falde ned over land igen. Dette 
fænomen kaldes for vandkredsløbet.

Dette fotografi af Jorden set fra rummet 
viser en orkan, hvis uvejrsskyer hvirvler 
hen over Atlanterhavet.

NATURKR     FTERNE
Jorden under os består af et lag massiv klippe, kaldet jordskorpen. 
På sine tykkeste steder er skorpen omkring 60 kilometer dyb, så den 
er meget tynd i forhold til Jordens størrelse. Under skorpen ligger 
endnu et klippelag, kappen, som er flere tusind kilometer tyk. Her er 
noget af stenmaterialet delvist smeltet og halvflydende. Nede under 
kappen findes Jordens kerne, hvor temperaturen kan nå op på 
5,500ºC – det er mere end 50 gange så varmt som kogende vand!

Skorpen er ikke så solid, som den ser ud til. Den er sprækket i mange 
kæmpe stykker, kaldet tektoniske plader, som glider ekstremt 
langsomt hen over den underliggende kappe. Dér, hvor pladernes 
kanter mødes, bryder smeltet sten fra kappen (magma) ofte op 
igennem overfladen og danner vulkaner, der udspyr lava og aske. 
Bratte bevægelser i pladerne forårsager jordskælv, og når disse 
opstår under vand, kan de skabe gigantiske tsunamier (flodbølger).

KLIMAFORANDRING
Klima er et udtryk for, hvordan vejret er på ét bestemt sted, og 
hvordan det former sig over lang tid. Et tempereret klima har  
f.eks. varme somre og kolde vintre med spredt nedbør i løbet  
af året. I et tropisk klima er vejret varmt og fugtigt hele året,  
og det regner voldsomt næsten hver dag.

Gennem de sidste cirka hundrede år er Jorden blevet en anelse 
varmere, og klimaerne er begyndt at forandre sig. Dette 
fænomen kaldes global opvarmning eller klimaforandring. 
Selv om ændringerne virker små, kan de få enorm betydning 
over de næste årtier. Nogle klimaeksperter mener, at en 
temperaturstigning på kun 2ºC vil kunne få havene til at stige 
og skabe oversvømmelser. Dette vil skabe problemer for vand- 
og fødevareforsyningen mange steder i verden. 

Vulkanudbrud hører til de mest 
dramatiske tegn på de vældige kræfter, 
der rører på sig i Jordens indre.

VILDT VEJR
Luftens bevægelser og vandets bevægelse  

i vandkredsløbet kan sommetider forårsage 

ekstreme vejrfænomener – såsom orkaner, 

tornadoer, kraftige regnskyl, snestorme, 

hedebølger, tørker og tordenvejr.
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Hold verden i dine hænder og se, 
hvordan overfladen er sammensat af 
tektoniske plader. Se også, hvor der 

har været orkaner og flodbølger.
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A bolt of lightning lights up the sky, followed by a deafening clap of thunder 

- a thunderstorm is breaking! Lightning is made by giant sparks of electricity 

jumping through the air. Thunder is the noise made as the air expands. It 

sounds scary, but is not harmful. However, lightning can be deadly.

Et lyn oplyser himlen, efterfulgt af et øredøvende skrald – tordenvejret er 

over os! Lynene opstår, ved at gigantiske elektriske gnister springer igennem 

luften. Tordenbraget er den lyd, som luften laver, når den udvider sig. Det 

lyder skræmmende, men er ikke farligt. Lynene kan derimod koste liv.

TARNHOJE SKYER
Tordenvejr opstår, ved at varm, fugtig luft stiger op 
gennem den kolde luft højere oppe i atmosfæren. Den 
varme luft stiger til vejrs, fordi den er lettere end den 
kolde. Når den varme luft afkøles, bliver vanddampene  
i skyen til vanddråber og iskrystaller. Hvis der er meget 
varm luft, bliver den ved med at stige og danner 
cumulonimbus-skyer, som kan blive over 10 km høje.

FARE! ELEKTRICITET!
Stærke luftstrømme bevæger sig op og ned inde i cumulonimbus-

skyerne. Dette får vanddråber og iskrystaller til at støde sammen, så 

der dannes elektriske ladninger på dråberner og krystallerne. 

Gradvist opbygges en positiv spænding af strøm i skyens top, mens 

en negativ spænding vokser i bunden af skyen. 

Til sidst springer en elektrisk udladning fra skyen som et blændende 

lyn. Elektriciteten opvarmer luften til omkring 30.000°C – næsten  

fem gange varmere end Solens overflade. Varmen får luften til at 

udvide sig meget hurtigt, og det skaber den buldrende lyd af torden.

 
Man kan måle, hvor langt væk et tordenvejr befinder sig, ved at  

tælle sekunderne fra man ser et lyn, til man hører tordenbraget.  

Tre sekunder svarer til én kilometer.

Cumulonimbus-skyer tårner sig op og 
bliver til tordenvejr over Maui i USA. 

LYNNEDSLAG
Selv om lyn, der springer fra sky til sky, er de mest 
udbredte, er lyn fra sky til jord de farligste. De kan ramme 
såvel træer og bygninger som mennesker.

Når lynet rammer noget på jordoverfladen, strømmer en 
kraftig elektrisk strøm igennem det og opvarmer det. 
Hvis lynet slår ned i et træ, får elektriciteten træets 
harpiks til at koge øjeblikkeligt, hvilket får træet til at 
sprænges. Lyn er årsagen til mange skovbrande.

Mennesker, der rammes af lyn, får enten svære skader 
eller bliver dræbt af det elektriske stød. Strømmen kan 
give voldsomme forbrændinger eller endda hjertestop.

Et lynnedslag har startet en skovbrand i 
Yellowstone National Park, USA.

AFLEDNING
Lyn kan også gøre skade på bygninger. 

Mange højhuse har metalstænger, 

lynafledere, sat fast til taget. Metal er 

en glimrende leder af elektricitet, så 

en metalstang kan føre lynet sikkert 

ned til jordoverfladen og beskytte 

bygningen.
Lynaflederne på Sears Tower og John Hancock-bygningen i 
Chicago, USA, bliver ramt af lyn.

Den elektriske udladning springer 
fra tordenskyens bund og til 
jordoverfladen nedenunder.

SKY TIL JORD

Lynet springer fra skyens top til 
bund, eller fra bunden af én sky til 
toppen af en anden sky.

SKY TIL SKY

Lynet springer fra skyen til den 
omkringliggende luft. Det sker tit 
sammen med sky til jord-nedslag.

SKY TIL LUFT

Den kinesiske by Hongkong rammes af 
sky til jord-lyn under et voldsomt 
tordenvejr.

TORDENVEJR
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A bolt of lightning lights up the sky, followed by a deafening clap of thunder 

- a thunderstorm is breaking! Lightning is made by giant sparks of electricity 

jumping through the air. Thunder is the noise made as the air expands. It 

sounds scary, but is not harmful. However, lightning can be deadly.

TORNADO
TORNADO- 
STRAEDET
Tornadoer kan opstå hvor som 
helst, men der er rigtig mange 
af dem i Tornado Alley. Denne 
strækning af USA, der går fra 
Texas gennem delstaterne 
Oklahoma, Kansas, Nebraska 
og North og South Dakota, 
rammes af ca. 700 tornadoer 
om året. Mange huse i området 
har beskyttelsesrum, der kan 
modstå tornadoer.

TORNADOJAGT
Tornadoer er så voldsomme, at forskere har 

svært ved at studere dem ordentligt. For at 

måle de kræfter, som tornadoerne rummer, 

jagter forskere dem i hurtige biler med 

særligt måleudstyr om bord.

Tri-State-tornadoen, der ramte delstaterne Missouri, Illinois og Indiana 18. 

marts 1925, er den mest dødbringende i USA’s historie. Næsten 700 

mennesker omkom, og ødelæggelserne strakte sig over mere end 350 km. 

KOLD, TØR 
LUFT

VARM, FUGTIG 
LUFT

KRAFTIG VIND VANDRET 
ROTERENDE LUFT

OP- OG NEDAD- 
STIGENDE LUFT

KRAFTIG 
NEDSTRØM

UVEJRS-
OMRÅDE

SØG
LY

“Dens dundrende brøl lød 
som et kæmpe godstog.”
- sagt af én, der overlevede Tri-State-tornadoen i 1925

En tornado pløjer igennem det 
vestlige Kansas, som er en del af 
den berømte Tornado Alley i USA.

HVIRVELVINDE
Tornadoer opstår ofte, når kold, tør luft møder fugtig, 
tropisk luft. Dette kan danne enorme, roterende torden-
storme, som man kalder superceller. Inde i en super-
celle blæser kraftige vinde i forskellige retninger og  
med forskellige hastigheder. Nogle gange får dette 
luften under stormen til at rotere vandret, parallelt  
med den underliggende jordoverflade.

Kraftige op- og nedvinde kan føre den roterende luft op 
i tordenskyen, så den begynder at rotere lodret. Når en 
kraftig nedstrøm trækker den roterende luft nedad og 
ud gennem tordenskyens bund, opstår en hvirvel. Hvis 
hvirvlen når ned til jorden, bliver den til en tornado!

Byg en tornado ved at tilføje vejr- 
ikonerne i den rigtige rækkefølge. 

Sæt rotationen i gang, og lad 
ødelæggelserne begynde!

TORNADOKRAFT
Verdens kraftigste vinde findes i tornadoer. En 
tornados styrke (intensitet) måles ud fra, hvor megen 
skade den forvolder. Eksperter opdeler intensiteten 
efter den såkaldte Fujitas tornadoskala. Den blev 
udviklet af professor Theodore Fujita på Chicago 
Universitet i 1971.

VIND-
HASTIGHED SKADE

105-137 km/t.
LET

138-178 km/t.
MODERAT

179-218 km/t.
BETYDELIG

219-266 km/t.
SVÆR

267-322 km/t.
VOLDSOM

over 322 km/t.
MEGET VOLDSOM

EF0

EF1

EF2

EF3

EF4

EF5

EF-
SKALA

Tornadoer er et af de mest ekstreme vejrfænomener på planeten. Disse 

voldsomme, tragtformede storme hvirvler hen over jorden og raserer alt på  

deres vej. Med vindhastigheder på op til 500 km/t. kan tornadoer smadre huse, 

kaste biler højt op i luften og trække et spor af ødelæggelse efter sig.

TORNADO


