
F A K T A
Bill Bryson: Krop

pen – en guide 
til indehavere. 
På dansk ved 
Lotte Follin. 
Gyldendal 
2019. 512 sid
er, 349,95 kr.

Kroppen – en guide til indehavere
Vi går gennem hele livet i en og samme krop, 
og alligevel ved de fleste af os ganske lidt om, 
hvordan deres krop fungerer, og hvad der sker 
inden i os. Det gør videnskabsformidleren og 
forfatteren til bestselleren En kort historie om 
næsten alt noget ved i sin nye bog. Her tager 
han læseren med på en fascinerende rejse fra 
top til tå – startende med de 59 grundstoffer, 
der skal til at bygge et menneske. Herefter går 
turen videre til afsnit om hud og hår, hjernen, 
munden, blodet og hjertet, immunsystemet, 
lungerne, tarmene og meget mere.

Danmarks havalger
Danmarks Havalger er den mest omfattende 
danske algeflora til dato. Værket, der er i to bind, 
indeholder beskrivelser af alle de 373 marine 
makroskopiske alger, der er fundet i danske 
farvande. I bind 1 omtales de 165 rødalger 
(Rhodophyta), og i bind 2 de 125 brunalger 
(Phaeophyceae) og 83 grønalger (Chlorophyta). 
Bøgerne kan bruges som opslagsværk til søgning 
af oplysninger om enkelte arter. De kan også 
anvendes mere generelt til at bladre i, og i det 
righoldige billedmateriale kan man blive inspire-
ret og glæde sig over algernes skønhed.
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Vores forfædres fortælling
Der er masser af huller i vores 
viden om, hvordan verden hæn-
ger sammen, og hvordan univer-
set er byggetop. Og det generer 
fysikeren Holger Bech Nielsen, 
der har brugt det meste af sit 
liv på at lede efter “Teorien om 
alt”. Om dette og hans liv ind i 
fysikken fortæller han til journa-
listen Jonas Kuld Rathje i denne 
nye bog.
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Klimaet under forandring  
– og hvad så?
Hvad skal der til, for at vi mennesker 
tager vores ansvar for jordens frem-
tid alvorligt? Det giver en gruppe 
danske filosoffer deres bud på i bo-
gen Klimaet under forandring. Den 
handler om, hvorfor vi skal handle 
og hvad der eventuelt hindrer os i 
at handle. Ifølge forfatterne kalder 
klimaudfordringerne ikke kun på en 
forståelse for videnskabelige kends-
gerninger, men også på en helt ny 
tilgang til global retfærdighed.

Så forandret
Igennem blandt andet talrige gamle 
og nye fotografier samt kort og illu-
strationer dokumenterer professor 
ved Københavns Universitet Kaj 
Sand-Jensen og naturfotograf og 
illustrator Jens Christian Schou, 
hvordan den danske natur er ble-
vet radikalt forandret gennem de 
seneste 200 år. Forandringer, som 
til tider har slået forfatterne med for-
undring, andre gange med rædsel 
og andre gange igen med glæde. 
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