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Nordens kloge kragefugle
Kragefuglene er fascinerende, fordi de er så tilpas-
ningsdygtige, og fordi de seneste 20 års forskning har 
vist, at de mentalt hører til de mest intelligente væsner 
på jorden. Biologen Sussie Pagh fortæller i denne bog 
om de forskellige arters liv, udvikling, status og andet 
godt, krydret med alle de fabler og myter, der er knyttet 
til disse intelligente fugle. Fotos af naturfotografen Mor-
ten Hilmer og tegninger og malerier af Jens Gregersen.

Manden, der fi k sin hjerne skåret i skiver
Manden, der fi k sin hjerne skåret i skiver og 49 an-
dre vilde videnskabelige forsøg er møntet på børn 
og andre nysgerrige, som kan glædes ved en god 
historie. Blandt historierne er, hvordan en russisk 
videnskabsmand syede et ekstra hoved på en hund 
og lægen, der spiste bræk fra dødssyge mennesker. 
Men der er også fortællinger om klassiske forsøg 
som Pavlovs forsøg med hunde og HC Ørsteds op-
dagelse af elektromagnetismen.SE
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Forskningens skønhed
I anledningen af Hendes Majestæt Dronning Margre-
the II’s 80-års-fødselsdag har Videnskabernes Selskab 
udgivet en bog om skønheden i forskningen. I bogen 
fortæller 16 videnskabsfolk om deres forskning og den 
skønhed, de fi nder i deres videnskab. For mange af 
forskerne er det indlysende, at genstanden for deres 
granskning i sig selv er smuk – det være sig sorte 
huller eller græske skrifttegn. For andre ligger skønhe-
den derimod ikke i objektet, men i selve udforsknin-
gen. I den møjsommelige vej frem mod forståelsen af 
fænomenerne, i det helt vidunderlige øjeblik, hvor en 
ny indsigt pludselig melder sig − og selvfølgelig i den 
betydning, opdagelsen kan få for andre.
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Den sære historie om Venus' måne
I denne bog fortæller videnskabshistoriker Helge Kragh 
om nogle af historiens vigtigste landvindinger inden 
for fysikken, kemien og astronomien: Opdagelsen af 
atomet, det krumme rum, jordens alder, det periodi-
ske system og meget mere. Det er opdagelser, der har 
vendt op og ned på vores forestillinger om verden – 
uanset om disse teorier siden er blevet afvist eller står 
den dag i dag.
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