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2019 er 500-året for Leonardo da Vincis død og interessen for renæssancegeniet er vakt
påny. Videnskabshistorikeren Carl Henrik Koch har tidligere skrevet roste biografier om tænkere som Pascal

og Spinoza, og dette er kronen på et livslangt værk.

Renæssancemennesket Leonardo da Vinci er til stadighed en gåde og inspirationskilde for mange. I én og
samme person forenede han et virke som kunstner, som videnskabsmand og som filosof. Han efterlod sig

værker som Mona Lisa og Den sidste nadver, banebrydende studier i den menneskelige anatomi og skitser til
nogle af det 19. og 20. århundredes store opfindelser såsom cyklen og flyvemaskinen.

Carl Henrik Koch, som har forsket i filosofiens og videnskabens historie gennem en menneskesalder, giver i
Da Vincis univers et stærkt portræt af universalgeniet Leonardo da Vinci. Således føjes endnu en perle til
rækken af anmelderroste biografier om store europæiske tænkere fra Kochs hånd. Da Vincis univers

udkommer som et rigt illustreret pragtværk med en billedside, der bringer alsidigheden af da Vincis virke til
live for læseren.
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