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W czterdziestu krótkich rozdziałach tej fascynującej książki poznamy wielkich myślicieli europejskich i najciekawsze
idee dotyczące świata oraz tego, jak w nim żyć. Dowiemy się o frapujących, często wręcz kuriozalnych historiach z
życia największych filozofów, począwszy od tych, którzy działali w antycznej Grecji i debatowali na temat wolności i
duszy, aż po Petera Singera, rozważającego najbardziej niepokojące etyczne problemy naszych czasów. Prześledzimy
historię ludzkich przemyśleń na temat rzeczywistości i kondycji człowieka.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr
/u003eTa książka sprawia, że filozofia staje się zrozumiała i przystępna, a nawet pełna humoru. Inspiruje do myślenia,
dyskusji, argumentowania i stawiania pytań.u0026#xa0;Nigel Warburton, filozof, znany przede wszystkim jako pełen
pasji popularyzator filozofii w internecie (www.philosophybites.com, www.virtualphilosopher.com) i w realu (Open
University w Londynie, kursy estetyczne w Tate Modern, programy radiowe BBC). Autor wielu niebanalnych książek
popularyzujących filozofię.
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