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hjerne blev skåret midtover, ville du så – udover at få hovedpine – også blive en splittet sjæl? Kan din hund
huske, hvor den begravede sit kødben? Og bruger vi virkelig kun 10 procent af vores hjerne? I Hjernens

krinkelkroge – 21 korte opdagelsesture i den menneskelige hjerne giver Michael Corballis svar på disse og
mange andre interessante spørgsmål.

Den menneskelige hjerne er det mest komplekse organ i hele universet. De mest moderne computere arbejder
muligvis hurtigere, men ingen af dem kan tage kampen op mod menneskets rene intellekt eller kreative evner.
I denne bog introducerer Michael Corballis, hvad vi de seneste 50 år har lært om den menneskelige hjernes
krinkelkroge. Med sin vittige visdom viser Corballis os vej gennem adfærds- og hjerneforskernes forsøg, den
kognitive teori og Darwins udviklingslære og får undervejs gennemhullet et par myter, fx dem om, at man

kun bruger 10 procent af sin hjernekapacitet, og at højre hjernehalvdel skulle være særligt kreativ.

Michael Corballis er professor emeritus i psykologi ved University of Auckland. Han er en fremragende
videnskabelig formidler og er forfatter til From Hand to Mouth (2003) og The Recursive Mind: The Origins
of Human Language, Thought, and Civilization (2011). Corballis har begejstret anmelderne, der både roser
hans evner til »fængslende« historiefortælling (New York Times) og hans »oplysende og underholdende«

(American Scientist) skrivestil.
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