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MANUAL I HURTIGE BESLUTNINGER
Kan vi lære at tage rigtige beslutninger? Det spørgsmål udforsker
kultur-ikonet Malcolm Gladwell i sin internationale bestseller Blink,
der skal filmatiseres med Leonardo DiCaprio.
De fleste, der har spillet Trivial Pursuit, kender det. Hvis svaret ikke ligger
lige for, er det en god ide at følge sin første indskydelse. Tænker man for
længe over tingene, er man tilbøjelig til at tage helt fejl.
Baggrunden for det fænomen udforsker den amerikanske kultforfatter og
videnskabsjournalist Malcolm Gladwell i bogen Blink.
Her blander han ny forskning i psykologi og sociologi med
tankevækkende og underholdende historier. Blandt andet om en krigssimulation, der gik helt galt for Pentagon, da de satte en computerstøttet hær
op imod en general af den gamle skole. Om psykologen, der med 95 procent
sikkerhed kan forudsige om et ægteskab holder ved at iagttage tre minutters
samtale mellem to nygifte. Og om et simpelt spil, der afslører skjult,
ubevidst racisme hos bogens forfatter.
Resultatet er en underholdende, medrivende og til tider rystende manual
i, hvordan opmærksomhed på små øjeblikke kan hjælpe os til at tage bedre
beslutninger og finde sammenhæng i verden omkring os.
Malcolm Gladwells stil er blevet kaldt ”faglitteratur i krimiform”.
Hans første bog Det magiske vendepunkt (dansk udg. 2003) om sociale
epidemier blev et verdensomspændende kultfænomen. Han er af
nyhedsmagasinet Time udnævnt til en af de 100 mest indflydelsesrige
personer i verden, og som en af USA's bedst betalte foredragsholdere taler
han for virksomheder og institutioner som Google, Microsoft og West Point.
Blink skal filmatiseres med Leonardo DiCaprio i hovedrollen og Trafficog Syrania-manuskriptforfatteren Stephen Gaghan som instruktør. Filmen
forventes at få premiere i 2008.
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