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Hur ska man hitta sin plats här i världen om man är inbunden och
reserverad? Hur gör man för att slippa bli förbisedd av kompisar,

lärare och andra? Och hur skaffar man vänner när man knappt vågar
prata med folk?

Efter succén Tyst skriver Susan Cain nu en bok för alla unga
introverta. Med hjälp av unga människors egna historier och
erfarenheter tar Susan Cain upp viktiga frågor om hur man kan

förhålla sig både till sig själv som individ och till kompisar, familj
och lärare.

Den tysta kraften ger strategier och tips till dem som har saker att
säga men inte alltid vet hur de ska göra sin röst hörd. Det är en bok
som ifrågasätter det extroverta idealet utan att ifrågasätta extroverta

individer.

"Samhället glömmer ofta bort oss introverta och det extroverta
idealet är särskilt starkt i skolan, där de elever som pratar högst och
mest brukar vara de mest populära och där lärarna belönar elever

som snabbt räcker upp handen."



Tyst har blivit en internationell succé och rättigheterna är sålda till
40 länder. Susan Cains TED-talk har ca 16 miljoner visningar och är

ett av Bill Gates favoriter!

På Susan Cains hemsida hittar du det mesta som rör introverta!

I denna tid där vi ska höras och synas så mycket som möjligt slår
Cain ett slag för dem som kallar sig introverta. Hon menar att den
introverta människan - ung såväl som gammal - inte nödvändigtvis
behöver gå kurser och lära sig att prata lika mycket som alla andra. I
stället kan man använda sig av den här inre kraften, till exempel till
att lära sig ett instrument, skriva en bok - eller faktiskt bara få vara så

som den man är.
Magnus Utvik, Gomorron Sverige, SVT
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