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Dr. Zukaroffs testamente Peter Lund Madsen Hent PDF Peter Lund Madsens ”Dr. Zukaroffs testamente – En
bog om menneskehjernen” er en unik bog. Peter Lund Madsen er en af Danmarks bedste hjerneforskere, men

han er også en blændende formidler med sans for gode, interessante og overraskende historier.
Hjerneforskning er måske ikke lige hvermandskost, og derfor har forfatteren foretaget et genialt træk. Han har

lavet en rammehistorie, der netop er med til at formidle det svære stof, en rammehistorie, der er så
spændende, at den driver læseren videre.   Det er historien om Dr. Zukaroff, der opsøger Peter Lund Madsen

og hjælper ham til at få skrevet den bog, der nu udkommer – og samtidig får vi fortalt Dr. Zukaroffs
fantastiske skæbne.   Men selve bogens kerne er selvfølgelig en gennemgang af, hvordan menneskehjernen
fungerer. Vi historier og eksempler forklares først dyrehjernen og siden menneskehjernen. Hvad er det, der

gør mennesker så unikke, hvad er det vores hjerne kan, som ingen anden hjerne kan?   Bogen er velskrevet og
rent sprogligt let læst. Men det er jo store emner Peter Lund Madsen har oppe at vende, så om den er lige så
let at forstå, ja det er op til den enkelte læser, det enkelte individ.   Bogen er rigt illustreret med fotos og

forklarende tegninger, kurver og figurer.
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