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Jeg er mange Ed Yong Hent PDF Vores kroppe rummer et righoldigt liv. Hver og en af os er en verden, en
koloni fuld af liv, en vrimmel af milliarder bakterier. Derfor er vi alle hver især, ikke blot os, men mange.
Vores mikroskopiske følgesvende former vore organer, beskytter os mod sygdomme, styrer vores adfærd og

bombarderer os med deres gener. De rummer også nøglen til vores og alt andet liv på jorden.
Vi hører om, hvordan koraller skaber mægtige rev, og hvordan blæksprutter kan skabe deres eget lysshow på
bunden af oceaner. Vi hører om, hvordan bakterier kan ændre effekten af cancerbehandling, justere vores

immunforsvar, påvirke vores evolution og tilmed ændre vores genetiske kode. Og vi møder de
videnskabsmænd, som arbejder på modifikation af vores usynlig følgesvende for at de skal arbejde for vores

sundhed.

I Jeg er mange inviterer Ed Yong os ind i bakteriernes fantastisk verden, og viser os, hvorfor vi skal betragte
os selv og andre dyr ikke så meget som individualiteter, men snarere som levende og myldrende økosystemer.
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