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store eksistenstænkere i en spændende og lettilgængelig form. Bliv klogere på deres liv og tanker, og læs,

hvad deres hovedærinde egentlig var, og hvad du kan bruge deres tanker til i dag.

"Livet kan forspildes på mange måder. I vane, i selvpromovering, i ængstelse, i uopmærksomhed, i kynisme.
Det har nogle mere blik for end andre. De fire tænkere, som skildres i denne bog, registrerer med

seismografisk følsomhed både misbruget og den manglende brug af vores fælles liv. Det forstemmer dem,
men det lammer dem ikke. Tværtimod vækker erkendelsen deres livslyst og kampgejst. De vælger hellere

indignationen og oprøret end fortrængningen. Og de ejer alle viljen, modet og formatet til at gå den
selvstændige vej. Op af moradset og ud på de åbne sletter."
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