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medrivende historier fra molekylernes verden med både underholdningsværdi og dybde Artiklerne så som
"Arsenik til frokost styrker helbredet", "55 millioner år gammel drivhuseffekt" og "GMO - udvej eller

baghold?", har tidligere været udgivet i månedsmagasinet Dansk Kemi. I bogen er artiklerne udvalgt, så de
danner en helhed inden for seks afgrænsede områder, alle i grænseområdet mellem kemi og natur, biologi,
bioteknologi og endda samfundsudvikling. De enkelte historier er suppleret med spørgsmål, kommentarer,
ordforklaringer og forslag til diskussionsemner. Alt sammen for at fremme anvendeligheden af Den hvide
mands fodspor i en undervisningssituation i gymnasiet og HF efter gymnasiereformens naturvidenskabelige
grundforløb, men de kan også bare læses for sjov. Carsten Christophersen er cand. scient. i kemi fra 1966, har
modtaget adskillige priser for sin forskning i bl.a. organisk kemi, lægemidler og marin naturstofkemi og er
tilknyttet universiteter rundt om i verden.Gennem hele Carstens Christophersens karriere har ønsket om at
formidle de komplicerede emner været et hjertebarn. Han modtager i 1999 Paul Bergsøe legatet til at studere
popularisering af naturvidenskab på ugemagasinet Ingeniøren, har siden 2001 en del af fagredaktionen for

magasinet Dansk Kemi og har givet forelæsninger i fagdidaktik for gymnasielærere.
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