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Psykologen Daniel Kahneman, som belönats med Ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin banbrytande
forskning, anses vara en av vår tids viktigaste tänkare.
Hans forskning har haft stort inflytande inom en rad olika områden från ekonomi och psykologi till medicin
och politik. Men det är först nu, i Tänka, snabbt och långsamt, som hans idéer blir tillgängliga för en bredare
publik. Vill du veta... ...varför det är bättre att ställas inför en domare strax efter lunch än sent på
eftermiddagen? ...varför intelligenta kvinnor väljer att att gifta sig med korkade män? ...varför investerare
skulle tjäna mer på att ta en dusch än på att byta aktier? Läs succéboken "Tänka, snabbt och långsamt" så får
du svaren och mycket, mycket mer.
Daniel Kahnemans storverk kommer för evigt att förändra ditt sätt att tänka om hur du tänker. Daniel
Kahneman är professor emeritus i psykologi vid Princeton University. Tänka, snabbt och långsamt har getts ut
i över trettio länder och har sålt i mer än två miljoner exemplar. "Boken ska helst avnjutas som ett årgångsvin,
i små klunkar, så att man hinner smaka på orden, pröva exemplen och begrunda hur det komplexa innehållet
långsamt har mognat fram." -Svenska Dagbladet "Daniel Kahnemans bästsäljare gör vår värld samtidigt större
och mer begriplig." - Dagens Nyheter "Många har läst och inspirerats av storsäljare som Den tändande
gnistan, Freakonomics, Den svarta svanen och Blink.

Alla dessa böcker har rottrådar som kan ledas tillbaka till forskning av Daniel Kahneman."-Jan Gradvall, DI
Weekend "Inte bara en bok för den som är intresserad av psykologi eller ekonomi, utan för alla som är
intresserade av mänskligt tänkande."-Vetenskapsradion, P1
Sveriges mest ansedda kunskapsföretag och en källa till bildning, insikt och inspiration för hundratusentals
användare varje dag. Representativitetsheuristik.
Lisa och jag står i hennes badkar och duscha. Hitta billiga hotell på olika. FASS. se - läkemedelsinformation
för vårdpersonal, patienter och veterinärer Snabbskriv är en sida med gratis kurser för att lära sig skriva snabbt
på tangentbordet med alla fingrar. Representativitetsheuristik. 1 Mayıs kutlamasına müdahale 1 Mayıs Dünya
İşçi Bayramı günü kutlamaları kapsamında İstanbul Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis.
1 Mayıs kutlamasına müdahale 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı günü kutlamaları kapsamında İstanbul Taksim
Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis. FASS. FASS. Fölet och dess start i livet. Vi. FASS. NE ger dig
objektiv. 1 Mayıs kutlamasına müdahale 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı günü kutlamaları kapsamında İstanbul
Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis.

