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Moonwalk med Einstein Joshua Foer Hent PDF Folk bruger i gennemsnit 40 dage om året på at kompensere
for ting, de har glemt! Joshua Foer var engang en af dem. Men efter at have trænet sin hukommelse i et år,
stod han i finalen i USA’s hukommelses-mesterskab. Men hvad vigtigere er, forstod Foer den essentielle

sandhed, som vi ofte glemmer: På alle afgørende områder er vi lig summen af vores erindringer. Uanset om
du har problemer med at huske eller ej, kommer du højst sandsynligt til at huske bedre efter at have læst

denne bog. Og selvom du ikke gør, får du en fascinerende læseoplevelse. Foer er en charmør, et sprudlende
sind, et frisk pust. Han griber et kompleks emne an med så stor menneskelighed, humor og originalitet, at det

dårligt går op for dig, hvor meget du rent faktisk lærer undervejs. Dette er videnskabsjournalistik som
indpakning til en eventyrlig fortælling. Hvis du ønsker at forstå, hvordan menneskets hjerne kan huske, og
hvordan vi alle kan lære at huske bedre, så læs denne bog. Joshua Foer beviser det, som få af os er villige til
at se i øjnene: at vores hjerne rummer muligheder, som vi ikke engang kan forestille os. Valgt som bedste bog

på amazon.com i marts 2011.
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