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25 søforklaringer Hent PDF Forlaget skriver: 100.000 mennesker har over de seneste ti år set en af de åbne
naturvidenskabelige forelæsninger i Søauditorierne på Aarhus Universitet, hvor topforskere har præsenteret

ny viden.

25 højdepunkter er nu samlet i denne bog. Ligesom foredragene er artiklerne formidlet, så alle kan være med.
Et rigt illustrationsmateriale er med til at levere ny viden om alt fra kvantemekanik og universets udvikling til

netværksteori og myrer.

Ole Mouritsen fra Syddansk Universitet beretter fx fra forskningens frontlinje om den helt nye ´gastrofysik´,
der har klarlagt den molekylære mekanisme bag velsmag - dvs. forskellige stoffers evne til smagsmæssigt at

forstærke hinanden. Professor Klaus Mølmer fra Aarhus Universitet fremlægger de store perspektiver i
fremtidens kvantecomputer. Jens Christian Svenning viser, hvordan dyrelivet i dag over hele kloden er stærkt

påvirket af istiden for 10.000 år siden.

Hvert af disse emner trak 2000 interesserede tilhørere. Foredragene fortsætter, men nu er 25 fastholdt i en bog
- til inspiration for kommende studerende, til undervisning i gymnasiet, til de mange tilhørere, der gerne vil

have repeteret historien - eller bare til indsigt i vores fantastiske fysiske verden.
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