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Om den vanskelige vej til demokrati. Om kulturel evolution i
jødedom, kristendom og islam. Om håb som en undren, godhed som
et menneskeværk og historie i historieløshedens tid. Om mennesket
som dyriske masser. Om ondskab, synd og global krise. Om usynlig
magt og pompøs vælde. Om kunstværk, kritik og kontekst. Om
kærlighed, verdensløshed og kropslig intimitet. Om lykke som en
showstopper. Om stort og småt i modernisme og postmodernisme.

Om suverænitet og fodfæste i nation og stat. Om Folket og
fællesskabet. Om værdien af penge og det irrationelles rationalitet.
Om pulsslaget i realisme og sandhedens umulighed. Om underet i
skabelse og skønhedens salighed. Om lighed og velfærd, ånd og

almen dannelse. Om sjælen og kroppen, om terror og tyranner. Ideer
giver livet struktur, mening og retning. Ideer præger og forandrer,
sammenbinder og splitter verdens befolkninger ─ men vi glemmer
dem, og vi glemmer, hvad de vil os. I denne bog tager 32 forfattere



livtag med 50 ideer, der har ændret verden.
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