Ve svém humorně laděném vyprávění, které zabírá široký časový úsek (léta 1952 až 1989), vzpomíná autor, prof. MUDr. Zdeněk Lodin, na dobu zrodu jednoho z biologických ústavů dřívější ČSAV, kde sám jako vědecký pracovník strávil bezmála padesát let své profesní dráhy.
Je to zábavné líčení každodenního života laboratoře, která se zabývá lékařským výzkumem. Vlastní předmět výzkumu zde není to podstatné, autor jej úmyslně staví do pozadí, snaží se především zasvětit čtenáře do tajů badatelského řemesla a postihnout atmosféru tohoto mimořádného pracoviště. V jednotlivých příbězích vystupují pod svými skutečnými jmény autentické osobnosti, které v ústavu pracovaly, takže jak pamětníci, tak mladí pracovníci se mohou seznámit s těžkostmi a problémy, s nimiž se jejich kolegové a učitelé potýkali. Děj je zasazen do doby, kdy se budovaly vědecké ústavy ČSAV, posléze do konce šedesátých let a konečně do let normalizace. Léta zrání a prvních tvůrčích úspěchů tedy spadají do období totalitního. Aniž se tehdejší nelehké časy bagatelizují, není čtenář zatěžován hlubokomyslnými analýzami direktivně vedené vědy. Místo nich najde vyprávění, v němž se ironizující až anekdotickou formou řeší i ty nejožehavější problémy, s nimiž se vědečtí pracovníci setkávali. Podmínky pro vědeckou činnost byly zcela mimořádné. Svědčí pro to mimo jiné i skutečnost, že veškerá zahraniční korespondence vědeckých pracovníků ústavů směřující na Západ byla kontrolována a v kopiích pečlivě zakládána referenty zvláštních úkolů, do jejichž pracovní náplně patřilo dokonce i prohledávání zásuvek pracovních stolů.
Kniha je určena nejen lékařům a vědeckým pracovníkům, ale všem čtenářům, kteří se chtějí něco dozvědět o vědě, medicíně a životě v době dávno minulé...
Prof. MUDr. Zdeněk Lodin, DrSc., je naším významným a ve světě uznávaným neurobiologem, jedním ze zakladatelů tohoto oboru u nás. Má bohaté klinické zkušenosti a řada jeho prací se zabývá řešením praktických problémů. Z jeho životní filozofie vyzařuje optimismus, kterým nakazí i čtenáře své knížky.
Text doplňuje řada fotografií a vtipné kresbičky „ze života bláznivých mikrobů“ od mikrobiologa dr. Leoše Mandela.

