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Dricker fiskar vatten? Har stora människor större celler? Varför nyser
man inte när man sover? Virvlar vatten åt olika håll på norra och
södra halvklotet? Finns det miljöförstöring i rymden? Varför finns
det så många väderkvarnar i Nederländerna? Tänker man sämre på
engelska? Varför korvar sig telefonsladden? Dessa och 155 andra
tankeväckande frågor ställs och besvaras i Dricker fiskar vatten? Här
har Björn Fjæstad, chefredaktör för Forskning & Framsteg,
flaggskeppet bland Sveriges populärvetenskapliga tidskrifter, samlat
det bästa från tidningens populära frågespalt. Men boken är mer än
en samling av redan utgivet material ? de flesta av frågorna och
svaren publiceras här för första gången. Sin vana trogen har
redaktionen tagit hjälp av den svenska forskareliten för att besvara de
ibland till synes enkla frågorna. Dricker fiskar vatten? är en djup
brunn av kunskap att ösa ur för den vetgirige ? men också mycket
underhållande och rolig att läsa. Boken är tematiskt indelad i tjugo

kapitel om allt mellan himmel och jord ? och lite till. Oavsett om
man är intresserad av stjärnor och planeter, berg och hav, djur och
växter, datorer och annan teknik, hälsa och sjukdom, mänskligt
beteende, språk och litteratur eller politik och ekonomi, så finns det
något här. Frågorna och deras svar rymmer allt från det mest banala
och vardagliga till djupt existentiella spörsmål. Boken innehåller
precis de frågor som man inte visste att man alltid undrat över förrän
man läser dem. Men hur var det nu med fiskarna? Dricker de vatten?
Svaret finns i boken och kommer nog att överraska och fascinera de
flesta. Världen omkring oss är sällan så enkel att det duger med att
bara svara ja eller nej. Björn Fjæstad är chefredaktör för Forskning
& Framsteg sedan 1970-talet. Han var före dess docent i ekonomisk
psykologi och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
och är sedan 1995 adjungerad professor i forskningskommunikation
vid Mittuniversitetet.
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