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mod sortsynet” er en letlæselig fortælling om den optimistiske, men fiktive person, Jack Taylor. Jack Taylor
er måske nok en opdigtet person, men hans kamp mod Pessimisterne er virkelig. Præcis som alle bogens

beretninger fra virksomheder som Apple, LEGO, FedEx og IBM også kommer fra den virkelige verden. Jack
Taylor er i bogen kendt som Optimisten og vært for et tv-program af samme navn. Vi følger slagets gang i

studiet og kommer forbi flere karismatiske gæster, der henter inspiration fra legendariske personligheder som
Christopher Columbus, Steve Jobs og Walt Disney. Der bliver også taletid til en epokegørende russisk

psykolog, en hippie på Wall Street samt en fascinerende mand uden arme og ben. ”Optimisten – Kampen mod
sortsynet” er sprængfyldt med anekdoter, personligheder, virksomhedsberetninger og private fortællinger – alt
sammen serveret i en humoristisk og underholdende historie. Bogens hovedmål er at give læseren en simpel
opskrift på Optimisme med følgende delmål: - Gøre Optimister immune over for Pessimisternes evige brok -

Motivere Pessimister til at blive Optimister
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