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Varför gör vi saker och
ting? Exempelvis vårdar våra sjuka eller tar hand om våra gamla. En numera utbredd föreställning är att vi
gör det för egen vinnings skull och att egen vinning därför fungerar lika bra som drivkraft för att vårda sjuka
som för att tillverka bilar. Det är en föreställning som går hand i hand med föreställningen att människan inte

längre är beroende av något och någon. I denna personligt hållna essäbok skärskådar Göran Rosenberg
politiken och retoriken i ett samhälle där vi är på väg att glömma att människan inte bara är fri utan också
beroende, att hon inte bara är individ utan också samhällsvarelse. Ett samhälle där vi kort sagt är på väg att

glömma den svåra konsten att vara människa.

”Göran Rosenberg har åstadkommit en underbar tankebok, frisk,
levande, modig och mycket läsvärd.” Svenska Dagbladet

”Man skulle kunna tro att han haft en kristallkula för

att kunna se in i framtiden.” Aftonbladet

”Rosenberg är en utomordentlig essäist, som rör sig lekande lätt
genom alla tider och alla länder med siktet inställt på hur vi skulle kunna göra världen en smula bättre.”

Upsala Nya Tidning

”En idémässig, emotionell thriller.” Veckans Affärer
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