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Europas nyere intellektuelle historie fortalt af en af Europas førende intellektuelle. Jan-Werner Müller blander
både intellektuel, politisk og kulturel historie og kaster lys over de ideer, der formede perioden kendetegnet
af ideologiske ekstremer før 1945. En periode som vi i lyset af nutidens samfundsudvikling i den grad kan
lære af. Hvilke personer, kulturelle strømninger, ideologiske nybrud og generelle samfundstanker prægede

Europa op til, under og efter de to store krige, som rystede Europa, og som vi indtil for nylig aldrig troede, vi
skulle frygte igen?

Med nyskrevet forord til den danske udgave

Anmeldelser:
»Et imponerende overblik og det 20. århundredes europæiske politiske tænkning«

– Financial Times

»Der er ikke et eneste kapitel af det 20. århundredes europæiske politiske tænkning, der ikke er oplysende
analyseret i denne overlegent skrevne, klart argumenterede og usigeligt engagerende bog«

– International Affairs

Om forfatteren:
Jan-Werner Müller (f. 1970) er tysk idehistoriker og professor i politisk teori på Princeton University. Han er
en af Europas førende intellektuelle og forfatter til en lang række politiske og idéhistoriske bøger, senest

Hvad er populisme? (2016).
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