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Samtaler på en anden måde Niels I. Meyer Hent PDF Forlaget skriver: Dialogerne i denne anderledes
samtalebog handler om en række af de spørgsmål, som optager danskerne i dag: Unionen og de danske

undtagelser, Demokratiets underminering, Kristendom i et oplyst samfund, A-kraft eller vedvarende energi,
Økonomisk vækst kontra bæredygtig udvikling, Livets mening, Universiteternes kontroversielle styringslov

og monarkiets tvivlsomme rolle m.m.

Bogen er en fiktionaliseret udveksling af divergerende opfattelser og argumenter, ´italesat´ af bogens forfatter,
så de modsatrettede synspunkter har lige vægt. Hvilke der virker mest overbevisende, er det op til læseren at

afgøre.

»Jeg har tilstræbt at dele sol og vind lige, så samtalepartnernes modargumenter får samme vægt som mine
egne. De færreste samtaler ender med enighed om en klar konklusion eller en bestemt problemløsning. Det er
også karakteristisk for samtalerne i denne bog. Det er godt nok, hvis samtalen giver anledning til eftertanke.«

- Niels I. Meyer
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