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der er noget som er endnu klogere. Dette er ikke en lærebog, men eksemplets magt - eksemplet på at udvikle
en hjerne af spin-delvæv; om at udvikle en let og smidig tankevirksomhed, et mod til at turde være sig selv

og en forståelse for at også teksten har sine store begrænsninger. Carsten Graff er kendt for altid at gå helt sine
egne veje. Dette er en både tænksom og selvmodsigende bog hvori han spørger hvad man kan lære ved ikke
at læse. Hvordan lærer man at fokusere, tænke ud over vanerne og opdage hvad man selv står for? Kan man
bedre udvikle tilliden til sig selv ved ikke at fylde hovedet med andres ord? Er det moderne menneske ikke

kun overvægtigt, men også overvidende?
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