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I torsdags hade jag så releasen för min nya bok Vart är världen på väg? Det blev
en lång och trevlig dag. Det är faktiskt djupt berörande att träffa gamla och nya
vänner och bekantskaper som vill göra sig besväret att komma på en sådan
tillställning.
Hur efterbörden blir lär visa sig så småningom. Än så länge lyser dock de
mediala reaktionerna med sin frånvaro. Men jag räknar kallt med att boken
vinner i längden.
I. Nu i handeln
Boken finns nu tillgänglig i handeln. Och jag säljer den fortsatt till ungefär
samma pris som Internetboklådorna.
För privatpersoner är det enklast att förskottsbetala 220 SEK (inkl moms och
frakt) per bok till plusgirokontot 470 23-7 (Edris Idé AB). Be gärna om signering
om det skulle vara av intresse.
För företag är priset detsamma, men leverans sker mot faktura.
Mängdrabatt ges till både privatpersoner och företag enligt följande (priserna
inkluderar moms och frakt):
1-9 böcker kostar 220 per bok.
10-19 böcker kostar 200 SEK per bok.
20 och fler böcker kostar 190 SEK per bok.
II. Intervju i fem delar
Pelle Lindblom har gjort en intervju med mig i fem delar. Den första delen
fungerar bra som boktrailer.
Den andra delen har han gett rubriken Drömmen om det rationella paradiset.
Den tredje delen har titeln Livet meningslöst i vetenskapens namn.
Den fjärde delen har betitlats Lyssna på ropen från framtiden och den femte
proklamerar att Systemet kommer att rasa samman.
Samtliga delar finns också samlade på min hemsida eller här.
III. Påminnelse om föredrag på Hillesgården 6 maj
Föredraget, som ingår i Hillesgårdens onsdagsserie, börjar 19.00 och presenteras
på följande sätt i programmet:
Vart är världen på väg? är titeln på Karl-Erik Edris sjunde och nya bok. Det
är också en fråga som de flesta ställer sig. Media matar oss med en oändlig
ström av elände. Det är lätt att känna sig rädd och maktlös inför vad som bara
verkar kunna bli värre.
Men Karl-Erik vänder radikalt på kuttingen i sin bok. Vi är inte alls inne i en
utveckling som barkar åt skogen. Det som pågår svarar snarare mot den
katastrof för larven och puppan som fjärilsblivandet innebär. Det är alltså en
ny och lysande tid som håller på att bryta fram. Och som Karl-Erik visar på
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sitt skarpsynta och humoristiska sätt kan vi alla underlätta skeendena genom
att i ord och handling ta ställning för fjärilen.
Karl-Erik Edris som är statsvetare, föreläsare och författare har under åren
gjort många uppskattade framträdanden på Hillesgården. I samband med
föredraget kan du köpa hans bok till specialpris och få den signerad.
Information om praktiska ting som t.ex. biljettanskaffning och adress och bilväg
till Hillesgården finns på hemsidan www.hillesgarden.se
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