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Vald till en av Årets bästa böcker 2013 i Svenska Dagbladet!
»Vad Gladwell tänker i dag, tänker vi andra i morgon.« JAN

GRADVALL
»Roliga och genomtänkta iakttagelser i essäform. En rad
analyser som förklarar hur vi tänker, och hur vi i vissa fall

tänker helt fel.« LOTTA OLSSON, DN

Under det senaste decenniet har Malcolm Gladwell skrivit tre böcker
som har förändrat vårt sätt att förstå världen och oss själva: Den
tändande gnistan, Blink och Framgångsfaktorn som skapar

vinnarna. Hans fjärde bok, som sålt i över en miljon exemplar i
USA, samlar de bästa av hans uppmärksammade och inflytelserika

artiklar från tidskriften The New Yorker.

Vad hunden såg inbjuder till en rad fängslande och oförutsägbart
lärorika äventyr. Gång på gång vänder Gladwell blicken mot det
skenbart triviala eller självklara, och gång på gång öppnar sig nya

och överraskande perspektiv.

»Bra texter«, skriver Gladwell i sitt förord, »står och faller inte med



sin förmåga att övertyga. De står och faller med sin förmåga att
engagera dig, få dig att tänka, ge dig en inblick i någon annans

huvud.«

MALCOLM GLADWELL [född 1963 i Kanada] är journalist på The
New Yorker och har varit med på Time Magazines lista över

»Världens 100 mest inflytelserika personer«. Han är författare till
Den tändande gnistan, Blink och Framgångsfaktorn som skapar

vinnarna, vilka samtliga gick in på förstaplatsen på New York Times
bestsellerlista.

»Vad Malcolm Gladwell än skriver om är det ett sant och lärorikt
nöje att läsa hans böcker.« SMÅLANDSPOSTEN

»Malcolm Gladwell uppmuntrar sina läsare att tänka en gång till och
tänka annorlunda. En del av kapitlen i Vad hunden såg är mästerverk
i essäns konst.« STEVEN PINKER, THE NEW YORK TIMES

BOOK REVIEW

»Ljuvlig läsning rakt igenom.« CRAIG SELIGMAN,
BLOOMBERG NEWS
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