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Det roliga med Matsson, frånsett att man får en massa bildning om
gifter, så berättar han om användningen av gift och om många

historiska fall. Det är en utmärkt bok.

Leif GW Persson

ett riktigt lyckat exempel på populärvetenskap när den är som bäst.
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"Allt är gift det är bara en fråga om dos" hävdade naturvetaren
Paracelsus redan på 1500-talet. Och visst finns det otaliga ämnen,
både naturliga och syntetiska, som kan orsaka lidande och död.
Mänsklighetens historia är i själva verket fylld av konfrontationer
med sådana ämnen. Vi har brukat gifter vid jakt och fiske, för

bekämpning av skadedjur, vi har använt dem som läkemedel, som



smink eller färg på tårtor och tapeter - till och med vid rättskipning
har gifter nyttjats.

Gifterna hjälpte människan att få herraväldet över planeten men har
också bistått henne vid krig, mord och avskyvärda försök till

massutrotning. Från Sokrates, via Kleopatra och Dan Andersson till
nazisternas koncentrationsläger; från pilgiftsgroda via curare och
arsenik till botox - i denna världsomspännande och rikt illustrerade

exposé finns det mesta om gifternas historia.

Alla som möter elever och studenter och behöver en historia för att
väcka intresse för kemi får i boken en skattskista att ösa ur.

Kemisk tidskrift

en hisnande resa med en mycket kunnig guide vid rodret./.../ Det är
svårt att lägga den ifrån sig när man väl börjat läsa."

Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift 2019.

Fängslande om mord och dödliga ämnen

Nya Ludvika Tidning

Författaren har god inblick i såväl historia och etnografi som växter
och deras systematik.
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