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20 spørgsmål til professorerne Jens Kerte Hent PDF 20 spørgsmål til 11 af Danmarks absolut dygtigste
professorer. Det er opskriften i Jens Kertes interviewbog, der indkredser rammerne for det moderne

verdensbillede. Gennem professorernes videnskabeligt kvalificerede, men letforståelige svar inden for alt fra
atomfysik til sex får læserne nogle både avancerede og uventede bud på, hvem vi er, hvad vi ved, og hvor vi
er på vej hen. Gennem sine både grundvidenskabelige, debatprovokerende, vildtvoksende og indimellem
rendyrkede spørgejørgen-spørgsmål skaber Jens Kerte ved hjælp af svarene fra et udsnit af den danske

professorverden en skarp, moderne og original miniencyklopædi. Jens Kerte er forfatter og kulturjournalist.
Han har skrevet flere interviewbøger, blandt andet om astrofysik og andre videnskabelige emner og har
gennem en årrække arbejdet for Politiken. "Det er en uafbrudt samtale, hvor det kun handler om at blive

klogere." – Kenneth Klingenberg, Frederiksborg Amts Avis "Med Jens Kerte i rollen som Spørge Jørgen kan
læsere med interesse for, hvad der rør sig inden for de forskellige videnskabsgrene, både blive klogere og føle

sig godt underholdt." – Søren Brunbech, lektørudtalelse, Dansk Biblioteks Center
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