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Michael Lewis  

Umysł nieracjonalny. Krótka historia 

teorii perspektywy 

„Lewis doskonale przedstawił historię Tversky’ego i Kahnemana. Uka-

zał wielowymiarowych bohaterów – wspaniałych ludzi nie pozba-

wionych jednak wad. Jak większość naszych przyjaciół i członków 

rodziny”. 

New York Times Book Review 

 

„Fascynująca historia intrygujących ludzi”. 

The New Yorker 

 

„Genialna… Lewis dał nam wspaniały opis dwóch wielkich ludzi, 

którzy mierzą się z niepewnością i ograniczeniami ludzkiego umysłu”. 

Wall Street Journal 

 

„Lewis jest mistrzem narracji napędzanej przez bohaterów”. 

The National Book Review 

 

„Michael Lewis jest genialny w wynajdywaniu historii o ludziach, którzy 

patrzą na rzeczywistość pod nietypowym kątem i w opowiadaniu tych 

historii w niezwykle interesujący sposób”. 

Forbes 

 

„Frapująca… Umysł nieracjonalny to historia narodzin ekonomii 

behawioralnej, a także wyraz uznania Lewisa dla siły współpracy”. 

Bloomberg Businessweek 

„Intelektualnie fascynująca i inspirująca”. 

Harper’s Bazaar 

 

„Fantastyczna lektura”. 

New York Magazine 



Autor bestsellerowych powieści: Poker 

kłamców, Bumerang, Błyskotliwi chłop-

cy. Rewolta na Wall Street, The Blind Side 

(Wielki Mike), Wielki szort i Moneyball. 

Filmowe adaptacje tych trzech ostatnich 

odniosły kasowy sukces na całym świe-

cie. Michael Lewis wraz z żoną i trójką 
dzieci mieszka w Berkeley, w Kalifornii. 
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Szachnowska-Olesiejuk 

Opowieść o tym, jak uhonorowana Na-
grodą Nobla teoria umysłu zmieniła 

nasze postrzeganie rzeczywistości.  

Czterdzieści lat temu dwóch izraelskich 

psychologów, Daniel Kahneman i Amos 

Tversky, przeprowadziło serię zaskakują-

cych badań, które diametralnie zmieniły 

nasze założenia względem procesu de-
cyzyjnego. Umysł nieracjonalny to jed-

nak nie tylko opowieść o początkach 

ekonomii behawioralnej, ale także wspo-

mnienie jednego z najlepszych duetów 

w dziejach nauki, dla którego umysł nie 

miał ograniczeń, oraz historia niezwykle 

ścisłej współpracy i jeszcze niezwyklej-
szej przyjaźni skrajnie różniących się ludzi.  

Umysł nieracjonalny 

„Ważna ze względu na publi-
czną debatę dotyczącą ujaw-
nienia tego, co jedna z głów-
nych postaci nazywa «puszką 
Pandory absurdu», którą stał 
się rynek finansowy”. 

The Wall Street Journal           
(o Błyskotliwych chłopcach) 

 
„Zrozumiałem co czwarte sło-
wo z Moneyball, ale nadal 
uważam, że to najlepsza i naj-
bardziej wciągająca książka                  
o sporcie ze wszystkich, które 
przeczytałem w ostatnich la-
tach. A jeżeli znasz się choć 
trochę na baseballu, to bę-
dzie jeszcze większą frajdą”. 

Nick Hornby (o Moneyball) 
 
„[Michael Lewis] stawia na 
wypróbowaną już technikę: 
bierze pod lupę historię kilku 
outsiderów z Wall Street, któ-
rzy zdecydowali się iść pod 
wiatr. Przez pryzmat tych po-
staci opowiada niezwykłą his-
torię, w której główne role 
grają chciwość i strach”. 

Publishers Weekly  
(o Wielkim szorcie) 

 
„Lewis po raz kolejny pokazał, 
że jest czołowym dziennika-
rzem swojego pokolenia”. 

Forbes (o Bumerangu) 


