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Mit smukke genom Lone Frank Hent PDF Forlaget skriver: Hvem er jeg? En dna-kode oversat til kød og blod
er det hurtige svar, men hvad betyder det? Bestemmer den nedarvede kode alt fra min hårfarve over

partnervalg til jobsituation eller har ´jeg´ noget at skulle have sagt her? Er der i det hele taget et frit og
ubundet ´jeg´, eller gennemspiller ´jeg´ bare et computerprogram i dna-kode, der dikterer mit liv og min

død?  

Lone Frank har i Mit smukke genom sat sig for at finde ud af så meget om sine egne gener som muligt: Hvad
er hendes prognose for brystkræft og er hun i familie med Dronning Victoria? Hvad er hendes livsudsigter?
Hvad har formet hendes personlighed? Har hun den rigtige kæreste eller skal hun prøve sig frem på et

genbaseret dating site? Hvor meget kan vi i det hele taget få at vide om os selv ved at kigge dybt i generne?
Vil vi vide det, og hvad kan vi bruge vores viden til? Bliver vi mere eller mindre frie af at vide, hvem vi er

genetisk set?  

Mit smukke genom er en fantastisk, humoristisk - og indimellem smertefuld - rejse gennem den nyeste
genetiske videnskab og et felt, der gennem de sidste par år er blevet et supermarked med alt fra dating sites til

slægtsforskning.    
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