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Spørgsmålet om, hvad verden eller virkeligheden dybest set er for noget, forekommer at være af stor relevans,
ikke bare som et teoretisk spørgsmål, men i høj grad også i forhold til, hvordan man forstår sig selv og sit liv -
og dermed for, hvad man finder vigtigt i livet. Denne bog behandler denne væsentlige problemstilling - hvad
i alverden er verden? - ikke ud fra et religiøst, men ud fra et filosofisk og videnskabeligt synspunkt. Der ses
på sådanne spørgsmål som bl.a.: Er der en fortsat eksistens efter døden? Bestemmer vi egentlig selv, hvad vi
gør? Er der en sammenhæng mellem indsigt og etisk indstilling - og et lykkeligere liv? Bogen er skrevet i et

let tilgængeligt sprog og er i en kort og overskuelig form, og den henvender sig således til alle, der
interesserer sig for disse betydningsfulde spørgsmål.
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