
Geniet Marie Curie
Vetenskapskvinnan med två nobelpris 

Michael Mosley följer oss igenom historien om Marie Curie, en extraordinär 
kvinna vars historia är lika anmärkningsvärd i modern tid som det var förra 
århundradet.

Vi får träffa nutida forskare som berättar om den verkliga omfattningen av 
hennes arv till vetenskap och medicin.

Under sin livstid blev hon inte bara en erkänd vetenskapskvinna för sina 
banbrytande upptäckter utan också en kändis som uppmärksammades 
av nyhetskameror och tabloid skvaller.

Denna film berättar även historien om den verkliga Marie Curie, en kvinna 
som blev kär tre gånger, tvingades hantera smärtan av en förlust och den 
offentliga förnedringen hon fick utstå pga. av en kärleksaffär.

Marie fick slutligen betala med sitt liv för den forskning hon bedrivit.

Det här är ett fängslande porträtt av en envis mamma och 
vetenskapsman, som öppnade dörren för en helt ny värld av fysik, som hon 
upptäckte och namngav: radioaktivitet.

Marie Curie, första kvinna att tilldelas Nobelpriset, forskare, fru 
och mamma. Denna film visar den riktiga Marie Curie som
lyckades bli erkänd vetenskapskvinna och som förändrade 
världen mot alla odds i en tid då en kvinnas plats var i hemmet.

VISSTE DU ATT?

Även om laboratoriet som Marie 
Curie 1911 jobbade i är öppen 
för allmänheten så är många 
av hennes andra ägodelar 
fortfarande mycket farliga.

Hennes anteckningsböcker t.ex. 
som förvaras på Bibliothèque
Nationale i Paris är fortfarande så 
radioaktiva att de måste förvaras 
i blylådor. För att läsa dom måste 
man bära speciella skyddskläder. 
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