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BESKRIVNING
Av författaren till Konsten att vara snäll"Det här är en riktigt bra bok, framför allt så behövs den väldigt
mycket." Aftonbladet"Medmänniskor av Stefan Einhorn är en bok jag verkligen älskar."
Kvällsposten"Boken Medmänniskor har bara ett fel sedd ur en kritikers synvinkel, den är så bra att det inte
går att finna några allvarliga fel med den. Stilen är ledig och lättläst, det djupa budskapet levereras med
såväl humor som allvar ... Läs Medmänniskor av Stefan Einhorn och få hjälp att sträva mot att bli en bättre
medmänniska." Nerikes AllehandaStefan Einhorn gjorde succé med Konsten att vara snäll, som har sålts i
över 250000 exemplar och översatts till 15 språk. Uppföljaren Medmänniskor består av tolv fristående
berättelser som behandlar temat medmänsklighet ur olika aspekter. Flera av dem handlar om livsavgörande
möten människor emellan. Det är i mötet med medmänniskan vi visar vilka vi är och vart vi är på väg.I
korta essäer mellan sina berättelser resonerar Stefan Einhorn klokt och tankeväckande kring hur vi bör
handla för att uppträda som goda medmänniskor. Han påminner oss om att en enda handling kan göra hela
skillnaden i en människas liv och han ställer frågan: Om det inte är min uppgift att vara medmänniska vems uppgift är det då?"... hjärtevarma berättelser som visar att det är när vi möter andra som vi visar vilka
vi är - och vart vi är på väg." M-magasinStefan Einhorn är professor och ordförande i etikrådet vid
Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. I Månpocket finns sedan
tidigare succén Konsten att vara snäll, den religionsfilosofiska boken En dold Gud samt den skönlitterära
berättelsen Den sjunde dagen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
"En dröm som går i uppfyllelse" | Aftonbladet
Socialförvaltningen och överförmyndarnämnden kommer i kontakt med människor som behöver stöd av
en person eller en familj som har tid och engagemang för andra.

Eskilstuna Stadsmission | För människor. Av människor. Medmänniskor.
"Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv." (Kyrkoordningen, första
avdelningen) Vi tror att varje människa är sedd, känd och ...

Om oss | Jourhavande Medmänniska
Det är intressant hur vi ganska oproblematiskt befolkar vår värld med olika kategorier av människor. De
glada, de ledsna, de framgångsrikta, de olyckligt lottade ...
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