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25 søforklaringer n a Hent PDF Sorte huller i universet. Aldringens gåde. Kemien i velsmag. Kvantemekanik.
Kaskelottens næse. Kortlægning af grundvand med helikopter.

Forskerne har været vidt omkring ved Offentlige foredrag i Naturvidenskab ved Aarhus Universitet. Dragende
emner, nørdede emner, dagligdags emner - og emner de fleste af os aldrig har hørt om.

Men publikum strømmer til. Aften efter aften - år efter år. Mere end 800 mennesker løser billet til
Søauditorierne i Aarhus Universitetspark på en typisk foredragsaften, og foredragene gentages ofte tre aftener

i træk.

I denne bog skriver forskerne bag 25 af foredragene om det emne, de har fortalt det talstærke publikum om.
Bogen giver et bredt indblik i aktuel dansk forskning inden for naturvidenskab. Og samtidig giver den indsigt
i, hvordan en foredragsrække om naturvidenskab har udviklet sig til et offentligt tilløbsstykke, der har vakt

opsigt i ind- og udland.
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