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Vad behöver alla i den moderna världen veta?

Psykologen Jordan B. Peterson har influerat miljontals människor
över hela världen med sina utmanande och originella tankar om de
största frågorna och han har gjort det genom att prata om ämnen från
Bibeln till romantik till biologi. I förändringens och polariseringens
tidevarv har hans uppriktiga budskap om värdet av individens ansvar

blivit ett globalt fenomen.

I 12 livsregler ger sig Peterson i kast med ämnen som
barnuppfostran, livsåskådning, ideologi, moral, andlighet och

mänskligt lidande. Sökandet efter världens samlade kunskap mynnar
ut i 12 praktiska, djärva och djupsinniga livsregler som skakar om

vår uppfattning om vetenskap, tro, kultur och den mänskliga naturen.

Den mest inflytelserika intellektuella tänkaren i västvärlden just nu.
NEW YORK TIMES

En självhjälpsbok för dem som inte läser självhjälpsböcker. En
andlig guide för dem som inte bryr sig om andlighet. En biblisk
manual för dem som inte tror på Gud. SVENSKA DAGBLADET

En av de mest eklektiska och stimulerande intellektuella i dagens
offentlighet - orädd och passionerad. THE GUARDIAN

Peterson kan ta de såraste idéerna och göra dem underhållande ...



Han är snabbt på väg att bli det närmaste den akademiska världen
haft en rockstjärna. THE OBSERVER

Du behöver inte hålla med Peterson för att gilla den här boken, för
när du väl övergett självhjälpsetiketten blir det fascinerande läsning.

THE TIMES

En av de viktigaste tänkarna att kliva fram i världens rampljus på
många år. THE SPECTATOR

Är denne Jordan Peterson då fullkomlig och ofelbar? Enligt min
mening: ja. Så vitt jag kan se är han en profet som försynen har

skänkt vår tid, och hans senaste bok är ett mäktigt, litterärt bålverk
mot moralisk relativism, postmodern cynism och andra märka krafter

som hotar vårt bräckliga samhälle. AXESS

Peterson formulerar saker som få lyckas sätta ord på i dag.
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