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Hur kommer det sig att en läkares tuffa barndom bidrog till att revolutionera behandlingen av cancer? Är
Ingvar Kamprads dyslexi en av förklaringarna till Ikeas framgångar? Varför ser vi så ofta nackdelar där vi

istället kan se fördelar?Malcolm Gladwell, författaren bakom bästsäljarna Tipping Point, Blink och
Framgångsfaktorn, vänder i David och Goliat uppochner på vår förståelse av vad det innebär att vara en

underdog.På typiskt gladwellskt maner ger han oss en underhållande och ögonöppnande lektion i konsten att
slå ur underläge. Störst och vackrast är inte alltid bäst. Och jättar,som Goliat, är inte alltid vad vi tror att de
är.Malcolm Gladwell är journalist på The New Yorker. Hans böcker har sålt i miljontals exemplar världen

över.David och Goliat är Malcolm Gladwells mest underhållande bok hittills.«Financial
Times»Superintressant ... Jag tycker att Malcolm Gladwell bara blir bättre.

Boken har 5 st läsarrecensioner. I berättelsen om David och Goliat kommer lära dig hur du får mod tron och
överkomma.

David Och Goliat

Antal sidor 286. David och Goliat konsten att slåss mot jättar Malcolm Gladwell Det var klart att David
skulle vinna mot Goliat. Paperback 2019. Hur kommer det sig att en läkares tuffa barndom bidrog till att

revolutionera behandlingen av cancer? Är Ingvar Kamprads dyslexi en av förklaringarna. Hur kommer det sig
att en läkares tuffa barndom bidrog till att revolutionera behandlingen av cancer? Är Ingvar Kamprads dyslexi

en av förklaringarna till Ikeas framgångar? Varför ser vi så ofta nackdelar där vi istället kan se fördelar?
Malcolm Gladwell författaren bakom bästsäljarna Tipping P. Malcolm Gladwell författaren bakom
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bästsäljarna Tipping Point. På typiskt gladwellskt maner ger han oss en underhållande och ögonöppnande
lektion i konsten att . David och Goliat konsten att slåss mot jättar 0. Malcolm Gladwell författaren bakom

bästsäljarna Tipping Point Blink och Framgångsfaktorn vänder i David och Goliat uppochner på vår
förståelse av vad det innebär att vara en underdog. Skickas inom 13 vardagar. På typiskt gladwellskt maner

ger han oss en underhållande och ögonöppnande lektion i. Jag förstår.
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