Nå er boken
om Akillevs
her!

390,-

A

killevs er den største lederhelten av dem alle.
Alexander den store beundret ham, Julius Cæsar
valfartet til hans grav. Machiavelli løftet ham fram
som handlekraftig ideal, mens Sokrates lovpriste hans
kjærlige vennskap. Men han eier også en svakhet. Akillevs’
eneste sårbare punkt er hans hæl. Han skal vise seg å ha
flere svakheter enn dette. Vi får ikke helt tak på Akillevs,
spesielt ikke i vår tid hvor vi leter etter perfekte idealer.
Likevel er han mer lik de fleste av oss enn vi aner. Vi har alle
en akilleshæl.

Akillevs er en bok om ledelse og selvovervinnelse. Hvilket bedre
speil enn Akillevs kan du finne for ledere? Ta bort barnebøker om
endimensjonal suksess. I fortellingen om Akillevs skinner greske
legender på sitt beste. En strålende helt som går til grunne. Eller
gjør han? Intet klart svar gis om Akillevs. Ei heller om ledelse. Hans
historie belyser de mest sentrale diskusjonene om ledelse. Langt
nok unna til å gi distanse, nær nok i skildringene til å treffe deg
midt i mellomgulvet. Han er den beste, og han feiler spektakulært.
Og du klarer neppe å holde ham på en armlengdes avstand.
Akillevs er altfor menneskelig til det.
Denne boken ser Akillevs gjennom psykologi, ledelsesteori, filosofi
og litteraturvitenskap. Selvfølgelig går det ikke opp. Han viser seg
langt fra endimensjonal. Han er mangeartet og stikker dypt. Derfor
speiler han de fleste. For det finnes ingen perfekte modeller for
lederskap.
Hvis du ønsker å kjøpe Akillevs, så send svar på denne mailen
(steinar.bjartveit@keiron). Pris er kr. 390. Frakt er gratis. Oppgi
adresse og antall bøker. Hvis du ønsker en signering av boken, så
er det fullt mulig – bare si fra om dette i mailen.
Hilsen Steinar

WWW.KEIRON.NO

Igjen har Steinar Bjartveit, med sin
unike kunnskap og formidlingsevne,
tydeliggjort de historiske linjer, og
menneskene som bidro til å tegne
dem. Akillevs er en bragd.
Ketil Bjørnstad, musiker og forfatter

Hva har gresk mytologi og antikkens
store helt, Akillevs, med ledelse anno
2020 å gjøre? Alt. Steinar Bjartveit
forklarer det mesterlig.
Anita Krohn Traaseth

Enhver person med interesse for
historiske lederskikkelser må kjenne
Akillevs, det største og mest brysomme forbildet fra den greske antikken. Steinar Bjartveit er en erfaren
reisefører i ledelse på tvers av rom
og tid. Gjennom begrepet ‘autentisk
jævelskap’ gjør han Akillevs aktuell som kommentar på Obama og
Trump. Dette bildet av storhet, sårbarhet, fall og jævelskap gir mye
å tenke på.
Jan Ketil Arnulf, professor og dean
executive på Handelshøyskolen BI

