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Det enligt en omröstning organiserad bri�iska Royal Society. Hans bok slår till och med
Darwins Om arternas ursprung som kommer trea (!). Alldeles oavse� om Den Själviska
Genen är den mest inflytelserika eller inte – läs den, även om du är statsvetare eller
samhällsvetare, eller kanske framför allt då! Om du inte gjort det redan. Läs sedan också
gärna The Extended Phenotype och The Blind Watchmaker. Förutom a� du lär dig så
otroligt mycket om hur den levande världen förändras, så förstår du lä�are hur även
samhällen förändras, som exempelvis enligt vilka principer vår politik, vår politiska idéer
och politiska handlingar –  som del av vår kultur – evolverar…

Dawkins är nämligen en gudabenådad förfa�are av vetenskaplig text (vilket inte är
detsamma som populärvetenskap). Han har numera tråkigt nog mer e� rykte som närmast
fanatisk ateist. Men det behöver vi inte bry oss om här…
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oktober 13, 2017 kl. 2:29 e m Redigera
Till fyrtioårsjubileet skrev Ma� Ridley ”In retrospect: The Selfish Gene.” i Nature.: 
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