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Hvad hunden så - og andre historier Malcolm Gladwell Hent PDF Hvad er forskellen på en gåde og et

mysterium? Hvad er det helt specielle ved ketchup? Hvorfor overdriver vi betydningen af intelligens? Er det
bedre at gå i chok end i panik? Og hvad kan pitbulls lære os om kriminalitet? Mød Ron Popeil, verdens

bedste sælger, og John Rock, manden der opfandt p-pillen og begik en bitter fejltagelse. I denne samling af
historier fortæller Malcolm Gladwell om en række ekstraordinære mennesker og leder efter de paradokser og
fejlslutninger, som ofte får os til at drage de forkerte konklusioner. "En historie står og falder med dens evne
til at engagere dig, få dig til at tænke, give dig et kig ind i et andet menneskes hoved – også selv om du ender
med at mene, at det ikke er et sted, du har lyst til at opholde dig," skriver Malcolm Gladwell i bogens forord.

"Hvad hunden så" består af 19 moderne eventyr, som gør netop det.
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