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giver verdens førende nulevende psykolog, Daniel Kahneman, et unikt indblik i den menneskelige hjernes
veje og vildveje. Ved at trække på de seneste årtiers fremmeste forskning præsenterer han både øjenåbnende
og lattervækkende pointer om den del af vores krop, vi sætter højest og stoler mest blindt på. Men er det nu
en god ide? Vidste du for eksempel, at selv garvede dommere idømmer længere fængselsstraffe, hvis de kort
inden domsafsigelsen har slået et højt antal øjne med to terninger? Eller at vi beviseligt køber mere sæbe og
vaskepulver, hvis vi kort forinden er blevet tvunget til at tænke ‘beskidte’ tanker? AT TÆNKE - HURTIGT
OG LANGSOMT er en milepæl i forståelsen af den menneskelige hjerne og menneskelig adfærd generelt -
skrevet i en letlæselig og humoristisk tone af en intellektuel og humanistisk sværvægter. "Bogen rummer et
sandt overflødighedshorn af aha-oplevelser, dybe indsigter og fascinerende perspektiver på den menneskelige
psyke ... Det er virkelig en bog, man bliver klogere af - fuld af fremragende råd om, hvordan man undgår at
falde ned i sindets utallige faldgruber. Sjældent har man læst en bog, som i den grad angår ethvert menneske."
- Berlingske Tidende "Det er blevet sagt om dette værk, at det vil blive stående om 100 år som monument

over vores tænkning." - Information
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